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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SCHOOLING IN PIDKARPATSKA RUS IN THE 

PERIOD OF CZECHOSLOVAKIA 
 

У статті автор розглѐдаю проблеми розвитку шкільної справи на 
Підкарпатській Русі в період Чехословаччини. Зверненнѐ до історичного періоду 
перебуваннѐ Закарпаттѐ в складі Чехословаччини (1919–1939 рр.) зумовлене 
усвідомленнѐм цінного досвіду щодо цілей, змісту, практики, методів та форм 
гуманістичного вихованнѐ учнів. У контексті реформуваннѐ сучасної 
загальноосвітньої школи актуальним ю накопичений протѐгом десѐтиліть 
педагогічний досвід, зокрема щодо діѐльності початкової та середньої школи. Адже 
длѐ вирішеннѐ низки освітніх труднощів, чехословацькоя владоя було запроваджено 
низку освітньо-організаційних реформ: одержавленнѐ, розширеннѐ мережі шкіл, 
уведеннѐ обов’ѐзкового восьмирічного навчаннѐ, створеннѐ народних та 
горожанських шкіл із навчаннѐм рідноя мовоя, забезпеченнѐ умов длѐ підготовки 
вчителів до роботи в національних школах, освіта длѐ дорослих тощо. Слід 
зауважити, що у визначений період на Закарпатті педагогам було дуже складно 
здобути матеріал длѐ роботи з учнѐми. Заклади освіти не були забезпечені 
відповідноя методичноя літературоя, підручниками, посібниками, зошитами та 
наочністя. А стан шкільних приміщень, частина з ѐких була зруйнована, окремі 
класи, а подекуди й цілі школи, приведені в непридатний стан – всі ці труднощі 
доводилосѐ долати у процесі розбудови шкільної справи. Частина населеннѐ, на жаль, 
ще не розуміла значеннѐ навчаннѐ дітей, і тому нерідко свідомо не відпускала їх до 
школи. Серед основних проблем освіти того часу було і збереженнѐ здоров’ѐ дітей, 
оскільки багато шкіл, ѐкі залишилисѐ післѐ війни, не відповідали санітарно-гігіюнічним 
вимогам, не вистачало вчителів, шкільного приладдѐ тощо. Тому вивченнѐ й 
актуалізаціѐ творчої спадщини попередніх поколінь, важливих історичних подій, 
труднощів, з ѐкими зіткнулисѐ закарпатці на початку ХХ століттѐ, дозволѐять 
забезпечити юдність і наступність історико-педагогічного процесу. 

Ключові слова: Підкарпатська Русь, розвиток шкільної справи, зміст освіти, 
мовна проблема, гуманітарна освіта. 

 

Introduction. The reforms that are being carried out today are related to 

the orientation of society towards European values. The growth of national 

self-consciousness on the wave of patriotism, identity, increasing attention to 

the regional, local history, multicultural component of the educational content 

highlights the need for thorough research and objective analysis of historical 

and pedagogical heritage of schooling in order to creatively use the positive 

attainment of the past. In this context, the experience of building a democratic 

society in Transcarpathia in the interwar period (1919-1939) is very promising. 
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Its analysis makes it possible to reveal valuable achievements in the content of 

education on the basis of the ideas of humanism, democracy, multiculturalism. 

Analysis of relevant research. The basis of the problem of developing the 

content of education in Transcarpathia in the interwar period were the works 

based on historiography by O. Adamenko, L. Berezivska, L. Butenko, L. Vakhovsky, 

V. Vykhrushch, I. Strazhnikova, O. Sukhomlynska, M. Chepil and others. 

The development of educational processes in Transcarpathia is covered 

in the works of famous figures and researchers of the region A. Voloshin, 

O. Dukhnovych, V. Gomonnay, I. Granchak, A. Ignat, V. Rosul, V. Sagarda, 

M. Talapkanych, V. Khiminets, P. Khodanych. The genesis of historical, national 

and socio-cultural progress in Transcarpathia is highlighted in the studies of 

D. Danyliuk, I. Granchak, P. Magochi, V. Pachovsky and others. 

Some aspects of the development of schooling in Transcarpathia were 

studied by O. Bentsa, I. Zhorova, M. Zymomrya, M. Klyap, M. Kukhta, L. Malyar, 

N. Marfinets, I. Nebesnyk, G. Rozlutska, O. Fizeshi and others. 

The analysis of the literature on the problem of research shows that 

some historical and cultural aspects of schooling development in 

Transcarpathia in the interwar period were not the subject of a comprehensive 

historical and pedagogical study. Researchers have left out archival materials 

that reproduce important aspects of the problem, insufficiently analyzed 

educational literature (textbooks, programs), school records, and chronicles of 

the education institutions.  

Research methods. The following methods were used in the research: 

historical and pedagogical; theoretical search (analysis of historical and 

pedagogical, encyclopedic literature, normative documents); systemic and 

structural (to identify the state of development and prospects of the study); 

search and bibliographic (study of archival, library funds, bibliographic 

publications); historical and retrospective (analysis of the source base); 

comparative (in the process of substantiation of the possibilities of using the 

experience of the past in the modern educational environment); analytical-

synthetic (generalization and systematization of the revealed materials; 

formulation of the generalized conclusions). 

Results. It should be mentioned that in 1918 significant political and 

social changes took place in the Austro-Hungarian Empire. The governing 

structures of the Habsburg monarchy began to disintegrate. Thus, Poles, 

Ukrainians, Czechs, Slovaks, Serbs, Croats and Romanians convened national 

councils to determine the political future of their peoples. From November 

1918 to May 1919 the Ruthenians living near the Carpathians in the 
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northeastern districts of Hungary also convened several councils that offered 

various political alternatives: autonomy within Hungary; complete 

independence; alliance with Russia, Ukraine or with the new Czechoslovak 

state. Although these options reflected the traditional political and cultural 

preferences of the Carpatho-Rusyn leaders, the international situation of 1919 

contributed to only one thing – an alliance with Czechoslovakia. 

During the formation of the Czechoslovak educational system, there was 

a lot of criticism in the direction of its cultural, economic, religious and 

international policy in Pidkarpatska Rus. However, almost everyone recognized 

its achievements in the educational process of the region. 

The former Hungarian regime was not interested in educating the rural 

population, at least in those lands inhabited by national minorities. Thus, by 1918, 

illiteracy among Carpathian Ruthenians reached 70-90 %, and in many villages, 

especially in the eastern Maramures district, there was no one who could read or 

write (Magochiy, 2021). Hungarian statistics shows that in 1910, 79 % of 

Carpathian Ruthenians could not read and write in their native language.  

In general, the most important problems of successful operation of 

schools can be formulated as follows: there was no state language for teaching, 

there were no textbooks, because when they were written they encountered 

the language problem, lack of teachers, as well as lack of school facilities. 

Schools have already existed in Hungary. In the 1913-1914 school year 

there were 634 primary schools. The number of children born in 1913-1914 

which attended school, estimated at 150 thousand. In total, the secondary 

school included about 200 children. Since the majority of primary schools had 

only one classroom and only 980 teachers, there were 180 children per 

teacher. In almost all schools, education was conducted in Hungarian. And even 

where individual subjects were taught in the native language, Hungarian 

remained the main language of instruction (Magochiy, 2021). 

The years of war left deplorable traces on many school buildings in 

Pidkarpatska Rus. A part of it was destroyed during the hostilities, various 

occupations, as there was no talk of repairing works. In 1920, there were only 

475 school buildings, 400 of which were in a more or less tolerable condition. In 

1931, the number of school premises increased to 638. And only 89 of this 

amount were temporarily adapted for schools.  

Under the Hungarian law (§ 42 of Law XXXVIII / 1868) the responsibility 

for the construction of school buildings was put on the community and only 

§80 allowed the construction by the state but only for Hungarian schools.  
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In 1926, an inter-ministerial commission of the representatives of the 

Ministry of Finance, Public Education, Public Works in Bratislava and Uzhhorod 

was set up to build new schools, repair old ones, and develop a detailed plan 

for construction school buildings at public funds. At the same time, a 

commission was set up under the government to deal with construction and 

financial support from the region. Thus, by 1932, 67 state-funded construction 

projects with 164 classes had been developed. 

From 1919 to 1936 the following schools were built at public expense: 

1. Secondary schools in Khust: a real Russian gymnasium. 

2. Urban schools: in Perechyn with 11 classes, Russian and Czechoslovak. 

In Svalyava – with 13 classes, Russian. 

3. Community schools: 

- Ganderivtsi – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Mukachevo – 3, the language of instruction is Czechoslovak. 

- Khust – 4, the language of study is Czechoslovak. 

- Rakhiv – 3, the language of study is Carpatho-Russian and Czechoslovak. 

- Bocharya – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Novy Klenovets – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Teresva – 1, the language of study is Czechoslovak.  

- Benya – 1, the language of study is Czechoslovak. 

- Uklin – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Izvorskaya Guta – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Uzhhorod – 14, the language of study is Czechoslovak. 

- Iovra – 1, the language of study is Czechoslovak. 

- Sevlyush – 5, the language of study is Czechoslovak. 

- Bushtyno – 5, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Guta – 1, the language of study is Czechoslovak. 

- Antalivtsi – 3, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Volovets – 3, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Botrad – 1, the language of study is Czechoslovak. 

- Gunyadov Khutir – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Korolevo – 2, the language of study is Czechoslovak. 

- Verhnya Apsha – 3, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Nizhny Veretsky – 4, the language of study is Carpatho-Russian and 

Czechoslovak. 

- Khudlovo – 2, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Ketergen – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Zaluzh – 1, the language of study is Carpatho-Russian. 
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- Liptsy – 2, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Poroshkovo – 2, the language of study is Carpatho-Russian. 

- Gaidosh – 2, the language of study is Carpatho-Russian. 

A total of 29 buildings were built in villages with 72 classes, 30 of this 

amount were for Carpatho-Russian students and 42 for Czechoslovak students. 

In the following years, schools were built at the expense of the state in the 

following villages: Kostryna – 2, Stara Stuzhytsia – 2, Lubnya – 1, Zhornava – 1, 

Grabovo – 1, Polyana – 1, Krasna – 2, Strypa – 1, Novoselytsia – 1, Perekhresne – 

2, Fedeleshivtsi – 1, Stavne – 2, Balashivtsi – 1, Bodolovo – 4, Brestov – 1, Fogorash 

– 2, Nizhnya and Verkhnya Roztoka – 2, Nyzhniy Koropets – 1, Ploske – 2, Chernyk 

– 1, Velyatyn – 2, Hlynianets – 2, Suskovo – 2, Maidan – 1, Nizhniy Studeny – 1,  

Prislop – 2, Vuchkove – 1, Verkhniy Studeny – 1, Synevyr-Tovchka – 1, Zarika – 2, 

Kalnyk – 2, Chereivtsi – 1, Shkurativtsi – 1, Kushtanovytsia – 1, Ivashkivtsi – 1, 

Kosino – 2, Kraynikovo – 1, Bogdan – 5, Tykhy – 2, Medvidivtsi – 1, Chapovtsi – 2, 

Mukachevo – 3, Rozsoshka – 2, Sokyrnytsia – 2, Boharovytsia – 2, Sobatyn – 1, 

Lavky – 2, Maly Rakovets – 2, Vlahovo – 2, Yalove – 1, Solochyn – 4, Stroyne – 2, 

Bedevlya – 2, Ruske Pole – 2, Vonigovo – 2, Teresva – 2, Turychky – 1, Uzhok – 1 

and others. 

So, as we can see, the Czechoslovak government made every effort to 

correct the low level of education in the region. In 1920, there were 475 

primary schools in Pidkarpatska Rus, and 321 were called “Russian”. There 

were two important trends: the steady reduction of church schools and the 

rapid increase in the number of Czech ones. The result was the weakening of 

religious influence on the formation of the younger generation, strengthening 

the education of civic and national motives. Local Carpatho-Rusyn activists 

disliked the increase of the number of Czech-language schools, as the 

percentage of schools opened for Czech children far exceeded the percentage 

of Czechs in the local population.  

Changes have also taken place in secondary education. In 1917/18 in the 

former Hungarian Rus there were three gymnasiums, three teacher’s 

seminaries and three technical schools – all with only Hungarian as the 

language of study. After two decades of “Czechoslovak care”, there had already 

been eight gymnasiums, five teachers’ seminaries, and five technical schools 

(Magochiy, 2021). These figures give only a rough idea of the strength of the 

financial, cultural and psychological problems that the Czechoslovak authorities 

faced and eventually overcame. Huge funds were needed to build new schools 

and rebuild the old ones destroyed during the First World War.  
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On the background of the general socio-cultural rise of education in 

Pidkarpatska Rus, the problem of providing schools with pedagogical staff 

remained acute. Nevertheless, the teachers who carried out educational 

activities were the bearers of culture. They showed interest in music, 

performed as musical folklorists, recorded folk songs, created public, church 

children’s choirs, adult choirs. In addition to active social activities, teachers 

were engaged in the art of painting, became professional artists and the means 

of fine arts influenced the spiritual development of the Ruthenian people. 

The lack of trained local staff prompted the new Czechoslovak school 

administration to seek outside help. The social and political circumstances of 

the postwar period, which covered the whole Europe, provided a sufficient 

number of educated Russian and Ukrainian emigrants. 

One of the biggest difficulties faced by the Czechoslovak government was 

the reluctance of the local population to get an education. The population of 

Pidkarpatska Rus had its own customs and resisted any changes. But after a few 

years, the school board had some positive results. 

During this period in Transcarpathia, teachers experienced significant 

difficulties in selecting material for working with students, as schools were not 

provided with appropriate methodological literature. Under such conditions, it 

was a good tradition to exchange at teachers’ meetings various methodological 

achievements (poems, proverbs, stories and songs collected in their 

neighborhood), the experience of teaching humanities (Depchynska, 2019). 

Taking into account that the culture of the Subcarpathian Ruthenians of 

the early twentieth century coexisted with the cultures of different ethnic 

groups, it was common for schools of that time to teach in one class children of 

different nationalities – Ruthenians, Hungarians, Czechs, Germans and others. 

Therefore, the multicultural education carried out by teachers in each lesson, 

formed in students respect for the cultural identity of different peoples, ethnic 

groups, provided knowledge about their moral and spiritual characteristics.  

Material and economic preconditions of development of education and 

schooling in the outlined period reflect a condition of school premises, their 

equipment. Thus, some school buildings were destroyed during the war, some 

classrooms and sometimes entire schools were rendered unusable (Picture 1). 

As a result of which 174 primary schools did not work in the 1923–1924 school 

year and about 25000 Verkhovyna’s children remained out of school; 33 % did 

not attend primary school, i.e. the third part of children grew up illiterate 

(Depchynska, 2019). 
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Picture 1. The difficult situation of schools and students in Berehivschina, 

Volivschina, Rakhivschina, Khustschina in Pidkarpatska Rus, the early twentieth 

century (Agij, 1935) 

There was a lack of school premises and teachers in the mountains as 

well. A large part of the schools were located in ordinary peasant houses. It 

happened, as, for example, in the Mizhhirya region, that the educational 

process lasted only during the autumn-spring days, in nature – under oaks or 

spruces. It was difficult for children from villages scattered in the mountains 

and hills to get to school, so they did not attend school and had low grades 

(Picture 2).  

   

Picture 2. Folk school students wash their hands before lunch in 

Mizhhirya in Pidkarpatska Rus in 1935 (Agij, 1935) 

Misses of classes were also caused by the difficult financial situation of 

parents. The children did not have clothes or shoes to attend school, and 

sometimes went to work with their parents from the age of 12-13. Unfortunately, 

part of the population did not yet understand the importance of children’s 

education and therefore, often deliberately, did not let them go to school. Among 

the main problems of education at that time was the health of children, as many 

schools and classrooms did not meet sanitary requirements, as well as the lack of 

teachers, textbooks and school supplies (Depchynska, 2019). 

The stage of formation of the school education system, in the context of 

which the gradual development of school humanitarian education begins and 
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the nucleus of its new (due to new conditions of social development) content is 

born, is the beginning of school and schooling on the principles of democracy 

and humanism. According to the statistics of 1919/1920 academic year only 25-

30 % of children went to school, but in 1933 about 90 % attended school 

(Magochiy, 2021). At this time there was a development of “reading rooms”, 

which made it possible to involve the general population in studying writing, 

literacy, reading. The humanistic ideals of this period were embodied in the 

enlightenment, the upliftment of the oppressed spirit of the population, the 

actualization of the values of morality, family, civic and social education. 

Special courses were opened for illiterate adults too. From 1919 to 1930 

were opened 1473 such courses, which were attended by 64700 people. 

19 reading rooms and 291 libraries were established as well. The school board 

financed several publications, including the children’s magazine “Vinochok” 

(1919-1923), the newspaper “Uchitel” (1920-1938) and “Uryadovyi Visnyk” 

(1920-1938), which published pedagogical articles and government regulations 

in the field of educational policy. “The Pedagogical Society”, affiliated with the 

school administration, published the children’s magazine “Nash Rodny Krai” 

(1922-1939) and the popular science magazine “Podkarpatska Rus” (1922-

1936), where everything related to the native language and native land was to 

appear. “The Pedagogical Society” has also published a series of 45 textbooks 

for Subcarpathian schools, written in the dialect version of the Ukrainian 

language and with a traditional spelling (Magochiy, 2021). 

According to the Statistics of the results of enrollment in public schools in 

Pidkarpatska Rus in 1935/36 academic year it should be noted that the amount 

of all Carpatho-Russian public schools was 465, the amount of classes – 2207, 

teachers – 2069, students – 102152. There were 158 Czechoslovak public 

schools, with 613 classes, 618 teachers and 22178 students. There were 118 

Hungarian public schools, with 365 classes, 363 teachers and 18171 students. 

There were 17 German public schools, with 39 classes, 34 teachers and 1818 

students. There were 4 Romanian schools, with 31 classes, 31 teachers and 

1620 students. And there were 7 Jewish public schools, 16 classes, 16 teachers 

and 741 students (Clima, 2007). 

The adoption of the law on the language of studying (Order (January 16, 

1923) stimulated the advanced local intelligence to develop theoretical and 

practical aspects of school development. Theoretical aspects consisted in the 

basic principles of creating a new school: nationality, morality, connection of 

learning with life, environment and the world, as well as developing respect for 

work. Practical aspects included preparation of school premises for the school 
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year, enrollment of children in different classes, preparation of teachers for 

work at school. Аs a result of the lack of curricula teachers independently 

selected teaching materials for lessons. 

Conclusions. So, from the given above it can be concluded that in the 

context of reforming the modern secondary school, the decades-long pedagogical 

experience of Transcarpathia of the early twentieth century (in particular 

regarding the activities of primary and secondary schools) is very relevant. After 

all, in order to solve a number of educational difficulties, the Czechoslovak 

authorities introduced a number of educational and organizational reforms: 

nationalization, expansion of the network of primary and secondary schools, 

introduction of compulsory eight-year education, creation of public and civic 

schools with native language of study, providing conditions for training teachers to 

work in national schools, adults’ education, etc. Thus the study and actualization 

of the creative heritage of previous generations, important historical events, 

difficulties faced by Transcarpathians in the early twentieth century can ensure 

the unity and continuity of the historical and pedagogical process. The results of 

the research can be implemented in the practice of modern school activities and 

in the process of preparing future primary and secondary school teachers to work 

with students in a multicultural environment. 
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РЕЗЮМЕ 
Депчинская Иветта. Проблемы развитиѐ школьного дела на Подкарпатской Руси 

в период Чехословакии.  
Период вхождениѐ Закарпатьѐ в демократическуя Чехословакия был 

временем подъема и развитиѐ всех сторон общественной жизни, когда 
формировались благоприѐтные условиѐ длѐ развитиѐ образованиѐ в регионе. В этот 
период жители региона прошли сложный путь эволяции сознаниѐ, закончившийсѐ 
утверждением национальной идентичности закарпатцев. По нашему глубокому 
убеждения, гуманитарное образование сыграло важнуя роль в процессе такой 
трансформации сознаниѐ, развитие содержаниѐ которой происходило на фоне 
украинского ѐзыка как государственного, постепенно наполнѐящегосѐ 
аксиологическими, региональными, мультикультурными и местными аспектами. 

Следует отметить, что в контексте европейской и мировой консолидации 
возрастает важность сохранениѐ национальной идентичности, параллельного 
взаимовыгодного обогащениѐ и обмена с другими культурами. В то же времѐ 
изучение и актуализациѐ творческого наследиѐ предшествуящих поколений, важных 
исторических событий, трудностей, с которыми столкнулось Закарпатье в начале 
ХХ века, позволѐет сегоднѐ обеспечить единство и преемственность историко-
педагогического процесса. 

Ключевые слова: Подкарпатскаѐ Русь, развитие школьного образованиѐ, 
содержание образованиѐ, ѐзыковаѐ проблема, гуманитарное образование. 

SUMMARY 
Depchynska Ivetta. Problems of development of schooling in Pidkarpatska Rus in the 

period of Czechoslovakia. 
The period of Transcarpathia’s membership in democratic Czechoslovakia was a time 

of rise and development of all parts of public life, when favorable conditions for the 
development of education in the region were formed. During this period, the inhabitants of 
the region went through a difficult path of evolution of consciousness, which ended with the 
assertion of the national identity of Transcarpathians. In our deep conviction, humanitarian 
education played an important role in the process of such transformation of consciousness, 
the development of the content of which took place against the background of the Ukrainian 
language as the state language, gradually being filled with axiological, regional, 
multicultural and local aspects. 

It should be noted that in the context of European and world consolidation, the 
importance of preserving national identity, parallel mutually beneficial enrichment and 
exchange with other cultures is growing. At the same time, the study and actualization of the 
creative heritage of previous generations, important historical events, difficulties 
encountered by Transcarpathians in the early twentieth century allows to ensure the unity 
and continuity of the historical and pedagogical process nowadays.  

Key words: Pidkarpatska Rus, development of schooling, content of education, 
language problem, humanitarian education. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНІСТИЧНИХ СТУДІЙ У СВІТОВОМУ 

АКАДЕМІЧНОМУ ПРОСТОРІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 
 

Розвідка присвѐчена розкриття особливостей становленнѐ та розвитку 
україністичних студій у світовому академічному просторі. На підставі використаннѐ 
сучасних наукових методів, що застосовуятьсѐ в історико-педагогічних 
дослідженнѐх (історіографічного аналізу, текстологічного аналізу, 
ретроспективного аналізу, діахронного аналізу, узагальненнѐ) з’ѐсовано ступінь 
розробленості обраної проблеми, висвітлено витоки й чинники становленнѐ 
україністичних студій в університетах, приватних вищих школах, наукових 
інституціѐх, виѐвлено персональний внесок видатних учених та громадських діѐчів, 
визначено характерні особливості розвитку україністики в окремих країнах світу, 
окреслено перспективи подальших досліджень обраної теми. 

Ключові слова: україністичні студії, світовий академічний простір, 
університет, вища школа, зарубіжна україністика, освітній процес, викладаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Виклики сучасного українського суспільства 

актуалізуять питаннѐ генеруваннѐ та розповсядженнѐ об’юктивних знань 

про Україну в міжнародному співтоваристві. Це зумовлено передусім 

стратегічноя необхідністя інтеграції нашої країни до ювропейського і 

світового простору ѐк повноправного суб’юкта, захисту національних 

інтересів нашої держави, налагодженнѐ конструктивного міжетнічного 

діалогу та утвердженнѐ позитивного іміджу України на міжнародній арені. 

Проте на сьогодні не достатнім чином розробленими ю питаннѐ 

зародженнѐ інтересу до України в академічному середовищі різних країн 

світу ще в ХІХ – на початку ХХ століттѐ, коли українські землі були 

інкорпоровані до складу Російської та Австро-Угорської імперій. 

Аналіз актуальних досліджень. Історіографічний аналіз дозволѐю 

констатувати наѐвність широкого спектру досліджень з історії становленнѐ 

та розвитку українознавства та україністики, темпоральне поле ѐких 

охопляю переважно ХХ століттѐ. Суттюва активізаціѐ досліджень у цій 

галузі, оновленнѐ науково-методологічної бази, переосмисленнѐ значеннѐ 

ціюї галузі наукових знань в академічному та геополітичному просторі 
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спостерігаютьсѐ з часів здобуттѐ незалежності України, про що свідчать 

праці П. Гай-Нижника, Я. Дашкевича, Я. Ісаювича, П. Љононенка, 

М. Мушинки, О. Пахльовської, О. Пріцака, Д. Ясѐ та ін.). Необхідно 

констатувати, що про поступове витісненнѐ терміну «українознавство» і 

заміну його на «україністику» у вітчизнѐній та зарубіжній академічній 

спільноті свідчать назви відповідних інституцій, факультетів, кафедр, 

відділень, асоціацій, науково-дослідних центрів, періодичних видань 

(зокрема з 1989 р. дію Міжнародна асоціаціѐ україністів). До вивченнѐ 

історичних аспектів генези україністичних студій в окремих країнах світу та 

розкриттѐ внеску визначних вчених зверталисѐ у своїх розвідках Н. Бідер, 

І. Борщак, Головченко, О. Іваненко, А. Љапеллер, С. Пахолків, П. Сандерс, 

В. Титаренко, О. Франко та ін. 

Мета статті – виѐвити особливості становленнѐ та розвитку 

україністичних студій у світовому академічному просторі у ХІХ – на початку 

ХХ століттѐ. 

Методи дослідження. На підставі історіографічного аналізу з’ѐсовано 

ступінь розробленості обраної проблеми. З використаннѐм 

ретроспективного аналізу висвітлено витоки та чинники становленнѐ 

україністичних студій у світовому вимірі. За допомогоя діахронного 

аналізу окреслено характерні особливості становленнѐ та розвитку 

україністичних студій в окремих країнах світу. З використаннѐм методів 

синтезу й порівнѐннѐ виѐвлено внесок чільних представників академічної 

науки в розвиток україністичних студій. На основі узагальненнѐ 

представлено висновки та окреслено перспективи подальших досліджень, 

дотичних до обраної теми. 

Виклад основного матеріалу. Інтерес до вивченнѐ України в 

ювропейських наукових та культурних колах виѐвивсѐ наприкінці XVIII ст., що 

співпадало із започаткуваннѐм досліджень української історії, етнографії, 

мови та літератури на українських землѐх, що на той час уходили до складу 

Російської та Австрійської імперій. Діахронний аналіз розвитку вищої освіти 

показую, що ще в першій половині ХІХ ст. у деѐких країнах Європі постала  

низка освітніх осередків, ѐкі фокусували увагу на окремих аспектах 

української мови, історії та культури. Україністика на теренах Австрійської 

імперії почала розвиватисѐ на відповідних кафедрах Львівського (1849) і 

Чернівецького (1875) університетів (Я. Головацький, М. Грушевський, 

О. Љолесса, 3. Љузелѐ, О. Огоновський, І. Свюнціцький, Љ. Студинський, 

С. Смаль-Стоцький), де здобули освіту такі знані україністи ѐк В. Гнатяк, 

О. Маковей, М. Вознѐк, С. Смаль-Стоцький, Ю. Љобилѐнський, В. Сімович та 
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інші. У товаристві імені Тараса Шевченка у Львові (1873), перетвореному на 

Наукове Товариство імені Шевченка, багатоаспектне вивченнѐ України 

здійснявали М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатяк та інші знані вчені.  

Післѐ заснуваннѐ в 1849 р. кафедри слов’ѐнської філології у 

Віденському університеті значний внесок у мовознавчу україністику 

здійснили професори Ф. Міклошич, В. Ягич, Љ. Ірачек, Г. Убернберг, під 

керівництвом ѐких у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. було захищено десѐтки 

докторських дисертацій з українознавчої проблематики (І. Франко, 

Љ. Студинський, І. Свюнціцький, О. Маковей, В. Щурат, І. Зілинський, 

Н. Шкірпан, Н. Суровцова, О. Степанів та ін.) (Љаппелер, 2005). 

Водночас активно розвивалисѐ україністичні студії у Франції: 

починаячи з А. Міцкевича – першого професора славістики славетного 

Љоледж де Франс у Парижі, ѐкий визнав Україну «Всеслов’ѐнським 

пісенним Парнасом», учені-славісти цього закладу часто апелявали у своїх 

лекціѐх до зразків українського фольклору. Зростання інтересу до України 

сприѐло налагодженнѐ співпраці чільних представників вітчизнѐних і 

зарубіжних наукових кіл. Так, провідні вчені – основоположник 

французької славістики, професор «Љоледж де Франц» Луї Леже та історик, 

професор Сорбонни Альфред Рамбо (згодом міністр освіти Франції), 

зацікавилисѐ українськоя усноя народноя творчістя на ІІІ-му 

Археологічному з’їзді в Љиюві (1874 р.) (Іваненко, 2009).  

Післѐ підписаннѐ російським імператором Емського указу 1876 р., 

згортаннѐ українознавчих досліджень та закриттѐ у Російській імперії 

відповідних наукових товариств поважні українські вчені (Ф. Вовк, 

М. Драгоманов, С. Русова, М. Грушевський) апелявали з наукових трибун 

різних країн Європи до академічної громадськості, вимагаячи скасуваннѐ 

жорстких цензурних обмежень, заборони рідної мови й відчуженнѐ українців 

від рідної школи. Значного міжнародного резонансу набув виступ 

М. Драгоманова на Першому Міжнародному Љонгресі літераторів під 

головуваннѐм В. Гяго в Парижі (1878 р.), у ѐкому вчений-емігрант розкрив 

негативні наслідки русифікаторської політики урѐду Російської імперії. У 

відповідь авторитетні представники міжнародної академічної спільноти 

(О. Браунінг, Е. Ваврінський, Ф. Герц, Е. Гассе, Л. Леже, А. Люруа-Болью, 

М. Рапісарді, Н. Фредеріксен та інші) сходилисѐ в думці, що здійснений 

російським урѐдом «атентат» (посѐганнѐ на життѐ української мови та нації 

вцілому) ю гальмом длѐ інтелектуального і духовного розвитку українців, 

спонукаячи до рішучих дій в обстояванні власних культурно-освітніх прав. 

Тому підтримка прагненнѐ українського народу до духовної емансипації вва-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%B3%D0%B8%D1%87
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жаласѐ длѐ багатьох ювропейських учених справоя честі та відповідальності 

перед сумліннѐм щодо захисту загальнолядських цінностей. 

Така громадѐнська позиціѐ сприѐла зростання інтересу до 

української проблематики та активізації досліджень у цій галузі в 

ювропейських науково-освітніх осередках. Під впливом праці «Український 

народний орнамент» (1876 р.), написаноя сестроя професора 

М. Драгоманова – Ольгоя Љосач (Олени Пчілки), професори Л. Леже і 

А. Рамбо прочитали в Паризькій Академії Мистецтв курси лекцій з 

української етнографії (Титаренко, 2009). Згодом саме Л. Леже виступив 

організатором конференцій у Франції, присвѐчених творчості Т. Шевченка, 

а Е. Дяран, А. Люроа-Болью, Љ. Љур’юр стали першими вченими, ѐкі 

присвѐтили свої розвідки вивчення життѐ і творчості великого 

українського поета та вклячили матеріал про «національного геніѐ» 

України до навчальних курсів з історії літератури.  

Діювим засобом презентації самобутності українців на міжнародному 

рівні стала Всесвітнѐ виставка в Парижі (1900), активну участь в організації 

ѐкої взѐв член Паризького Історичного та Антропологічного товариства, 

етнограф і антрополог Ф. Вовк, організувавши низку експозицій з історії та 

сучасного становища українського народу. Гран-прі ціюї престижної 

виставки здобуло нове виданнѐ праці «Український народний орнамент» 

О. Љосач (Олени Пчілки) (Титаренко, 2009). На міжнародних конгресах та 

конференціѐх, організованих у межах Паризької виставки, було 

оприляднено результати наукових пошуків провідних українських учених 

(Ф. Вовка, М. Грушевського, В. Охримовича, І. Франка). Згодом 

М. Грушевського і Ф. Вовка було запрошено прочитати відповідні курси 

лекцій у Вищій російській школі суспільних наук на базі університету 

Сорбонни, відкритої професором М. Љовалевським (Франко, 2006). 

Зазначимо, що саме Ф. Вовк став ініціатором підписаннѐ студентами цього 

закладу петиції щодо підтримки ідеї створеннѐ українського університету у 

Львові. Загалом, багато представників академічного світу Європи в цей час 

визнали цілком правомірними прагненнѐ українців до започаткуваннѐ 

власної вищої школи, ѐка би продукувала і траслявала знаннѐ про Україну. 

На межі ХІХ–ХХ століттѐ україністична проблематика привертала 

інтерес представників «Парижської школи вищих знань», до обговореннѐ 

ѐкої долучилисѐ провідні французькі вчені: П. Бойю, П. Ланглуа, Л. Леже, 

А. Леруа-Болью, А. Мазон, А. Мартель, Ш. Сеньобос, М. Шерер та інші. 

Свідченнѐм актуалізації знань про Україну в академічному просторі Європи 

стало здійсненнѐ відповідних ґрунтовних наукових досліджень. Унаслідок 
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постійного приверненнѐ уваги до української справи професором А. Люруа-

Болью багато учнів ученого обрало становище українського народу 

предметом поглиблених спеціальних студій. Під враженнѐм від виступу 

кобзарів на Харківському Археологічному з’їзді (1902 р.) французький 

етнограф Даріѐ Марі захистила в Сорбонні дисертація, присвѐчену 

українським думам та піснѐм. 

На початку ХХ століттѐ центром досліджень української народної 

поезії літератури став Інститут слов’ѐнознавства Паризького університету. У 

1904-1906 роках авторитетний славіст, професор Л. Леже викладав у 

Љоледж де Франс українську мову і літературу та спецкурс, присвѐчений 

творчості Т. Шевченка (Іваненко, 2009), підготував порівнѐльну граматику 

української мови. У ці роки професор А. Леруа-Болью прочитав в Інституті 

суспільних наук у Парижі курс «Становище українського народу», а 

професор Й. Ляндель розпочав в Упсальському університеті Швейцарії 

викладаннѐ української літератури та відкрив семінар з історії української 

народної пісні (Љушнір, 1906, с. 39). Знаний професор Сорбонни Р. Лабрі 

активно долучивсѐ до вивченнѐ і популѐризації творчості Т. Шевченка, а у 

1917 р. відвідав Љиїв і могилу Љобзарѐ з метоя вшануваннѐ пам’ѐті 

геніального поета.  

Необхідно підкреслити, що успіх зарубіжних учених у викладанні 

української мови, літератури, культури, етнографії у провідних освітніх 

осередках Європи був важливим прецедентом, що спонукав українську 

молодь до боротьби за відкриттѐ відповідних кафедр на батьківщині, адже 

у вищій школі Російської імперії такі знаннѐ були під забороноя. 

Зусиллѐми професора історії Сорбонни, фундатора критичного позитивізму 

Ш. Сеньобоса у 1913 році вийшов спеціальний випуск «Анналів 

національностей», присвѐчений Україні. 

Важливим осередком україністичних студій був Љраківський 

Ягеллонський університет, про що свідчить науково-педагогічна 

діѐльність «батька краківської славістики» Л. Малиновського – 

розробника курсу порівнѐльної граматики української та російської мов 

(1886 р.), відомих філософів М. Здюховського і Ю. Третѐка – засновника 

курсу з української мови, керівника секції української мови та літератури 

(1894 р.) (Чуба, 2014, с. 105), літературознавців О. Љолесси, професора 

кафедри руської (української) словесності (1895-1899 рр.) і 

Љ. Студинського, ѐкий у 1897 році розпочав читати курс української 

літератури. У 1899 році посаду лектора української мови в Ягеллонському 

університеті обійнѐв талановитий учений і письменник Б. Лепкий (Јuїny, 
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1993), прихильник україно-польської співпраці, організатор 

просвітницької діѐльності української студентської громади у Љракові.  

Порівнѐльний аналіз засвідчую конструктивне ставленнѐ польських 

учених Љракова до розробленнѐ української проблематики і налагодженнѐ 

співпраці з колегами-українцѐми, на відміну від загалу викладачів-полѐків 

Львівського університету, ѐкі часто сприймали розвиток української освіти 

та науки ѐк загрозу польським національним інтересам у Східній Галичині. 

Знавцем українського фольклору й популѐризатором творчості 

Т. Шевченка у Великій Британії був професор кафедри слов’ѐнських мов 

Оксфордського університету Вільѐм Річард Морфіл, ѐкий визнавав 

самостійність української мови та називав Великого Љобзарѐ 

універсальним геніюм лядства, співцем національної, соціальної та 

особистої свободи. У 1912 році було створено Відділ шанувальників 

української історії та культури в Лондоні, лекції в ѐкому дозволѐли залучати 

широке коло слухачів, що супроводжувалосѐ обговореннѐм різних аспектів 

життюдіѐльності України та її перспектив у ювропейському суспільстві. З 

метоя налагодженнѐ співпраці між двома народами в 1913 році засновано 

Українсько-британський комітет у Лондоні, спрѐмований на популѐризація 

у Великій Британії та Україні досѐгнень української та англійської культур, 

організації циклів лекцій длѐ інформуваннѐ ювропейської громадськості 

про становище українців, сприѐннѐ відновлення незалежності Української 

держави (Saunders, 1988). Активними членами комітету були знаний 

англійський публіцист Дж. Раффалович, музичний критик Ф. Барлетт, 

українські громадські діѐчі В. Степанківський, М. Меленевський. 

Українська громада за участі професора Чернівецького університету 

С. Смаль-Стоцького в 1913 році ініціявала організація в Мянхенському 

університеті практичного «Љурсу вивченнѐ української мови» і «Љурсу 

вивченнѐ творчості Т. Г. Шевченка», що започаткувало розвиток 

україністичних студій у вищій школі Німеччині, провідним осередком ѐких 

традиційно була (і залишаютьсѐ) Баваріѐ.  

Діахронний аналіз становленнѐ україністичних студій у ювропейському 

академічному просторі зазначеного періоду дозволѐю констатувати суттюву 

зміну наукових пріоритетів та інтепритацій: ѐкщо в ХІХ столітті Україна 

виступала об’юктом філологічних студій, передусім ѐк оригінальна 

«фольклорна перлина» у короні Російської та Австрійської імперій, згодом – 

ѐк жертва агресивних сусідніх держав (на межі ХІХ-ХХ століть), то з 10-х років 

ХХ століттѐ репрезентанти ювропейського академічного світу почали 

розглѐдати її ѐк самобутня духовно-культурну спільноту та суб’юкт 
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міжнародної політики, вагомий чинник у процесі твореннѐ нового 

ювропейського простору, заснованого на демократичних цінностѐх. Так, 

професор Оксфордського і Лондонського університетів А. Тойнбі у книзі 

«Нова Європа» пов’ѐзував з Україноя розвиток слов’ѐнської цивілізації 

(Toynbee, 1916, с. 78) та дорікав ювропейським інтелектуалам, ѐкі через 

невігластво «не помітили 30-мільйонний народ» (Toynbee, 1916, с. 76), 

позбавлений рідної мови, віри і навіть права на власне ім’ѐ.  

Фундатор школи слов’ѐнських і східноювропейських досліджень 

Лондонського університету професор Р. Сетон-Вотсон у заснованому разом 

із чеським ученим Т. Масариком журналі «Нова Європа» (1916 р.) доводив 

неминучість створеннѐ на руїнах останніх імперій національних держав 

(України, Чехії, Литви, Польщі) ѐк запоруки стабільності в Європі 

(Головченко, 2009). Ревним адвокатом України вважали авторитетного 

норвезького вченого, лауреата Нобелівської премії Б. Б’юрнсона – 

активного борцѐ за права пригнічених націй. Президент Нобелівського 

Љомітету І. Лефлѐнд присвѐтив розвідку «Українці і їхнѐ національна 

боротьба» історії та сьогодення українського народу. 

Варто підкреслити чільний внесок шведських учених у розвиток 

україністики та її впровадженнѐ в університетський контекст. Палким 

прибічником українського національного відродженнѐ став А. Єнсен – 

історик, слов’ѐнознавець, доктор, референт слов’ѐнських літератур 

Нобелівського інституту при Шведській академії, дійсний член Наукового 

товариства імені Т. Шевченка, автор монографій про Т. Шевченка та 

І. Мазепу. Прихильником державної незалежності України виступав 

соціолог і політекономіст, професор Гетербергзького університету, член 

парламенту Швеції Г. Стеффен, автор брошури «Росіѐ, Польща й Україна», 

ѐкий вважав агресивну Росія «головним ворогом ювропейської 

цивілізації», що прикриваютьсѐ ідеюя панславізму (Steffen, 1915, с. 29). 

Опрацяваннѐ періодичних видань засвідчую традиційну активність 

української діаспори Љанади в підтримці культурно-освітніх прагнень 

землѐків. Тому саме в цій країні було завдѐки зусиллѐм українського 

політичного емігранта, педагога П. Љрата в 1918 р. було відкрито перший 

український заклад вищої освіти поза межами історичної батьківщини – 

Український народний університет імені М. Павлика. 

Значних зусиль до розгортаннѐ українознавчих студій у Болгарії та 

Європі в цілому в кінці ХІХ – на початку ХХ століттѐ доклали професори Со-

фійського університету М. Драгоманов та його учень І. Шишманов, ѐкий 

згодом став першим болгарським послом в Українській державі та Українсь-
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кій Народній республіці (1918-1919 р.). М. Драгоманову вдалосѐ піднѐти свої 

українознавчі студії до ювропейського рівнѐ відповідно до сучасної наукової 

методології, глибини аргументації і теоретичних узагальнень. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

результаті проведеного дослідженнѐ виѐвлено зміни пріоритетів у процесі 

становленнѐ та розвитку україністичних студій у світовому освітньому 

просторі: ѐкщо в ХІХ ст. інтерес до України, ѐк об’юкту наукових досліджень, 

виѐвлѐли передусім філологи, історики, мистецтвознавці, то на початку ХХ ст. 

до розробленнѐ україністичної проблематики долучилисѐ соціологи, 

економісти, філософи, культурні, громадські та політичні діѐчі (передусім у 

контексті формуваннѐ нової Європи). Досѐгненнѐ в галузі україністики у ХІХ – 

на поч. ХХ ст. завдѐчуять зусиллѐм визнаних учених (професорів Б. Б’юрнсона, 

М. Драгоманова, А. Єнсена, М. Здюховського, Р. Лабрі, Л. Леже, Й. Лянделѐ, 

В. Морфіла, Ш. Сеньобоса, Г. Стеффена, І. Шишманова, Л. Малиновського, 

Ю. Третѐка, А. Рамбо та ін.), ѐкі намагалисѐ впроваджувати результати своїх 

наукових пошуків в освітній процес університетів і приватних вищих шкіл 

Австрії, Болгарії, Великої Британії, Норвегії, Польщі, Франції, Швеції та інших 

країн світу. 

Перспективи подальшого розробленнѐ обраної проблеми полѐгаять 

у вивченні тенденцій та особливостей розвитку україністичних студій у 

світовому вимірі в умовах ХХІ століттѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Корж-Усенко Лариса, Сидоренко Елена, Чикалова Марина. Становление и 

развитие украинистических студий в мировом академическом пространстве (XIX – 
начало XX в.). 

Исследование посвѐщено раскрытия особенностей становлениѐ и развитиѐ 
украинистических студий в мировом академическом пространстве. На основании 
использованиѐ современных научных методов, применѐемых в историко-
педагогических исследованиѐх (историографического анализа, текстологического 
анализа, ретроспективного анализа, диахронного анализа, обобщениѐ), выѐснена 
степень разработанности выбранной проблемы, освещены истоки и факторы 
становлениѐ украинистических студий в университетах, частных высших школах, 
научных институтах, выѐвлен персональный вклад выдаящихсѐ ученых и 
общественных деѐтелей, определены характерные особенности развитиѐ 
украинистики в отдельных странах мира, очерчены перспективы дальнейших 
исследований избранной темы. 

Ключевые слова: украинистические студии, мировое академическое 
пространство, университет, высшаѐ школа, зарубежнаѐ украинистика, 
образовательный процесс, преподавание. 

SUMMARY 
Korzh-Usenko Larysa, Sydorenko Olena, Chykalova Marina. Formation and 

development of Ukrainian studies in the world academic space (XIX – early XX century). 
The investigation is devoted to revealing the peculiarities of the formation and 

development of Ukrainian studies in the world academic space. Based on the use of modern 

scientific methods used in historical and pedagogical research (historiographical analysis, 

retrospective analysis, diachronic analysis, generalization), the degree of elaboration of the 

chosen problem is clarified, the origins and factors of Ukrainian studies in universities, private 

universities and research institutions are highlighted, the personal contribution of 

outstanding scientists and public figures is revealed, the characteristic features of the 

development of Ukrainian studies in separate countries of the world are determined, the 

prospects of further research of the chosen topic are outlined. 

As a result of the study revealed a significant change in scientific priorities in the 

process of formation and development of Ukrainian studies in the world educational space: if 

in the nineteenth century the interest in Ukraine was shown primarily by philologists, 
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historians, art critics, then in the early twentieth century sociologists, economists, 

philosophers, cultural, public and political figures joined in the development of Ukrainian 

issues. Achievements in the field of Ukrainian studies in the XIX – early XX century thanks to 

the efforts of leading scientists of the world, professors of universities and private universities 

(L. Leger, J. Lundel, A. Rambo, A. Toynbee, T. Masaryk, L. Beaulieu, W. Morphile, R. Seton-

Watson, A. Jensen, G. Steffen, S. Senyobos, M. Drahomanov, I. Shishmanov, L. Malinovsky, 

M. Zdekhovsky, Y. Tretyak, etc.) from Austria, Bulgaria, Great Britain, Norway, Poland, 

France, Sweden, and other countries. Nobel laureate, Professor B. Bjornson, who had a 

reputation as a lawyer for oppressed nations, made significant efforts to protect the rights of 

Ukrainians to establish their own national university. The leader in the defense of doctoral 

dissertations in Ukrainian studies during this period was the University of Vienna, 

represented by well-known Slavic scholars F. Mikloshich, V. Yahych, K. Irachek, in whose 

scientific schools a whole galaxy of talented Ukrainian scientists was formed. 

Key words: Ukrainian studies, world academic space, university, higher school, 

foreign Ukrainian studies, educational process, teaching. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ«ШКОЛА-САДОК» 
 

У статті розглѐнуто проблеми забезпеченнѐ педагогами найрізноманітніших 
форм спілкуваннѐ дітей молодшого шкільного та дошкільного віку в навчально-
виховному комплексі «Школа-садок». При цьому зазначаютьсѐ, що длѐ того, щоб між 
дітьми обох вікових підгруп розвивалисѐ доброзичливі стосунки, учителѐм 
початкових класів і вихователѐм необхідно підготовитисѐ, заздалегідь підібрати 
спільні ігри та види посильної праці длѐ шестиліток. Завдѐки цілеспрѐмованій 
підготовчій роботі педагогів у молодших школѐрів поступово з’ѐвлѐютьсѐ інтерес до 
дітей дошкільного віку, бажаннѐ налагодити з ними контакти та спілкуватисѐ. 

Наголошуютьсѐ, що вчителѐм і вихователѐм варто пам’ѐтати, що в 
жодному разі не можна вихованців примушувати до спілкуваннѐ. Воно повинно 
будуватисѐ на основі взаюмного бажаннѐ. Лише за ціюї умови спілкуваннѐ стане 
дійовим засобом формуваннѐ доброзичливих взаюмин між учнѐми початкових класів і 
дошкільниками. З’ѐсовано, що одним із найголовніших засобів, що формую взаюмини 
дітей, ю гра. Саме в дидактичних іграх закладені невичерпні можливості вихованнѐ 
взаюмин між дітьми молодшого шкільного віку та дошкільниками, а їх зміст і 
правила ставлѐть учасників в умови, що вимагаять від них уміннѐ діѐти спільно, 
регулявати своя поведінку, бути справедливим, чесним і вимогливими, а в разі 
потреби й поступитисѐ товаришеві. Зазначаютьсѐ, що особливе значеннѐ у 
формуванні доброзичливості між дітьми обох вікових груп маю спілкуваннѐ через 
книги, через спільну трудову діѐльність, а досѐгти позитивного результату можна 
тільки за умови попередньої підготовки та злагодженої праці вчителів початкових 
класів і вихователів. 

Ключові слова: навчально-виховний комплекс НВК «Школа-садок», діти 
дошкільного віку, молодші школѐрі, спілкуваннѐ, взаюмини дітей. 

 

Постановка проблеми. Свідченнѐм суттювих трансформацій, ѐкі 

відбуваятьсѐ у площині реформуваннѐ освітньої системи ю, зокрема, 

створеннѐ навчально-виховних комплексів (НВЉ) «Школа-садок» ѐк 

інноваційних соціальних інституцій, де навчаятьсѐ й виховуятьсѐ діти 

дошкільного і молодшого шкільного віку. Як новий тип закладу освіти 

навчально-виховні комплекси, відчуваячи на собі суспільні виклики, 

кардинальні зміни, реагуять на них динамікоя свого розвитку, а саме: 

варіативністя змісту й форм організації освітнього простору, 
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неперервністя процесів навчаннѐ та вихованнѐ, зміцненнѐм особистісної 

оріюнтації змісту і технологій навчаннѐ, поглибленнѐм індивідуалізації та 

диференціації освітніх маршрутів кожного учасника освітнього процесу 

(Біда, 2017; Богуш, 2001; Замрозевич-Шадріна, 2021; Пріма, 2017). 

Це дало можливість добре підготувати дітей до школи, раціонально ви-

користати нові типові приміщеннѐ початкових шкіл, закладів дошкільної осві-

ти, ѐкі останнім часом повністя укомплектовані. Безумовно, значні державні 

кошти, збережені таким чином, можуть використовуватисѐ на придбаннѐ 

обладнаннѐ та посібників, длѐ поліпшеннѐ навчально-виховного процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐ вчених спрѐмовуятьсѐ на 

виѐвленнѐ: закономірностей формуваннѐ професійно важливих рис 

особистості педагога та супровідних ефективному здійснення професійної 

діѐльності його психічних властивостей і стану (І. Безуглов, Н. Дідусь, 

Т. Љазимірська, Ю. Љуляткін, З. Љурлѐнд, Р. Хмеляк, В. Юрченко та ін.); шлѐхів 

і засобів становленнѐ педагогічної майстерності (І. Багаюва, Є. Барбіна, 

Г. Бюлюнька, Н. Гузій, І. Зѐзян, В. Љан-Љалік, Н. Љічук, Л. Љондратова, О. Мороз 

та ін.); природи і сутності професійної діѐльності педагога (А. Богуш, 

Ф. Гоноболін, Е.Љарпова, Л. Спірін, Г.Сухобська та ін.); структури й змісту її 

окремих компонентів (В. Бондар, Л. Ващенко, Г. Засобіна, Н. Љузьміна, 

А. Ліненко, Г. Нагорна, В. Сластьонін та ін.); рівнів та форм її існуваннѐ 

(М. Левіна, І. Лернер, В.Паламарчук, Ю. Постолик, Л. Таланова та ін). 

Метою статті ю розглѐд особливостей організації спілкуваннѐ дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному 

комплексі «Школа-садок». 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети було використано такі 

методи дослідженнѐ: аналіз науково-педагогічної літератури, 

узагальненнѐ, синтез, формуляваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагоги навчально-

виховних комплексів «Школа-садок» покликані забезпечити 

найрізноманітніші форми спілкуваннѐ дітей молодшого шкільного та 

дошкільного віку. Це, насамперед, колективні ігри на майданчику або в 

приміщенні, прогулѐнки на території чи за її межами, екскурсії, свѐткові 

ранки та вечори і розваг, робота на дослідних ділѐнках і уроках трудового 

навчаннѐ, зустрічі з відомими та шанованими лядьми місцевості. 

У групі продовженого днѐ длѐ молодших школѐрів і груп дітей 

дошкільного віку відводитьсѐ час длѐ ігор та самостійної роботи. 

Важливо при цьому, щоб між дітьми обох вікових підгруп 

розвивалисѐ доброзичливі стосунки. Учителі початкових класів і вихователі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

25 

маять заздалегідь підібрати спільні ігри та види посильної праці длѐ 

шестиліток (Богуш, 2002). 

До такого спілкуваннѐ дітей слід підготовлѐти. Наприклад, із учнѐми 

можна провести бесіду, у ѐкій сказати, що вони першокласники, а це 

зобов’ѐзую турбуватисѐ про своїх молодших товаришів. Доречна також 

порада вчителѐ початкових класів, ѐк допомогти дошкільникам обладнати 

ігровий куточок, прибрати майданчик, скопати грѐдку, доглѐнути акваріум, 

виготовити іграшки. Варто нагадати школѐрам, що вони знаять багато 

цікавих казок та оповідань і можуть розповісти їх маленьким друзѐм. 

Важливо наголосити, що дошкільники можуть бути і хорошими 

партнерами в іграх, бо знаять їх чимало. Завдѐки цілеспрѐмованій 

підготовчій роботі в молодших школѐрів поступово з’ѐвлѐютьсѐ інтерес до 

дітей дошкільного віку, бажаннѐ налагодити з ними контакти. 

І дітей-дошкільників потрібно готувати до спілкуваннѐ з школѐрами. 

Наші спостереженнѐ засвідчуять, що вони часто соромлѐтьсѐ старших дітей, 

а тому і не маять особливого бажаннѐ гратисѐ з ними. Щоб збудити його, 

вихователь може, наприклад, звернути увагу дошкільників на те, що школѐрі 

досить спритні в рухливих іграх, багаті на вигадки та фантазії. За домовле-

ністя з учителем початкових класів вихователь може запросити в групу мо-

лодших школѐрів, запропонувати їм у присутності дошкільників виготовити 

іграшки з картону, паперу чи з природного матеріалу (Дѐченко, 2001). 

Такі методи і прийоми допоможуть вихователеві сформувати в дош-

кільників інтерес до діѐльності старших дітей, а згодом – і готовність спілку-

ватисѐ з ними. А уважне ставленнѐ до них школѐрів породжую в дошкільників 

бажаннѐ разом зі своїми старшими товаришами гратисѐ та працявати. 

Як учителеві, так і вихователеві варто пам’ѐтати, що в жодному разі 

не можна вихованців примушувати до спілкуваннѐ. Воно повинно 

будуватисѐ на основі взаюмного бажаннѐ. Лише за ціюї умови спілкуваннѐ 

стане діювим засобом формуваннѐ доброзичливих взаюмин між 

молодшими школѐрами і дошкільниками (Дошкільна та початкова 

освіта, 2020). 

Зауважимо, що саме гра ю одним із найголовніших засобів, що 

формую взаюмини дітей.  

Успіх колективної ігрової діѐльності передусім залежить від того, ѐк 

діти обох вікових груп володіять правилами гри, ѐк оріюнтуятьсѐ в ѐвищах 

суспільного життѐ, лядських взаюминах, ѐкі вони зображаять у цій грі. 

Длѐ проведеннѐ творчої гри треба мати чимало атрибутів, ѐкі з 

успіхом можуть виготовлѐти її учасники під керівництвом педагогів. 
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Наприклад, длѐ гри в «магазин» діти спільно вирізаять з паперу «гроші», 

клеѐть кульки длѐ сипучих товарів, ліплѐть або маляять овочі, фрукти, 

цукерки, печиво. Така підготовча робота можна проводити на уроках 

трудового навчаннѐ або ж у групі продовженого днѐ.  

Важливий момент в організації творчої гри – розподіл ролей, 

оскільки саме тут нерідко виникаять конфліктні ситуації. Якщо ж їх вчасно і 

тактовно не розв’ѐзати, то гра не сприѐтиме виховання позитивних 

взаюмин між її учасниками і надасть емоційного задоволеннѐ. Більше 

того, у процесі гри діти будуть виѐвлѐти грубість і нетактовність одне до 

одного, а це недопустимо, бо головна мета сяжетно-рольової гри – 

вихованнѐ саме доброзичливих, дружніх взаюмин. 

Творча гра – це діѐльність, у ѐкій діти моделяять стосунки 

характерні длѐ дорослих у реальному житті. Дитина активно оволодіваю 

моральними нормами, прийнѐтними длѐ нашого суспільства. Взѐвши на 

себе роль тіюї чи іншої лядини, дитина починаю активно засвоявати її 

громадські функції та правила співжиттѐ, а відтак – формую власне 

ставленнѐ до неї (Поніманська, 2018; Мойсеяк, 2001). 

Педагогам варто звертати особливу увагу на те, щоб учні відтворявали 

в іграх позитивні приклади з життѐ дорослих. Адже в реальному житті діти, на 

жаль, часто буваять свідками і негативного ставленнѐ дорослих одне до 

одного. Як дошкільники, так і молодші сприймаять подібні стосунки без 

належної критичності, а тому й переносѐть їх у свої ігри. Отже, творчі ігри 

потребуять належного педагогічного керівництва. 

Невичерпні можливості вихованнѐ взаюмин між дітьми молодшого 

шкільного віку та дошкільниками закладені в дидактичних іграх. Їх зміст і 

правила ставлѐть учасників в умови, що вимагаять від них уміннѐ діѐти 

спільно, регулявати своя поведінку, бути справедливими, чесними та 

вимогливими, а в разі потреби й поступитисѐ товаришеві. 

У дидактичний грі завжди ю роль ведучого, ѐкий мусить чітко знати ті 

правила, коло предметів і ѐвищ, що відображаятьсѐ в ній. Це необхідно 

длѐ того, щоб за нагоди вчасно приходити на допомогу. Отже, на роль 

ведучого в дидактичній грі варто залучати школѐрів, ѐкі володіять 

ширшими, ніж дошкільники знаннѐми про навколишню життѐ і можуть 

вносити свої корективи в їхні дії. До дидактичної гри потрібно заздалегідь 

готувати ведучих, оскільки вони маять бути добре обізнані з правилами. 

Обираячи школѐра ведучим, необхідно враховувати його 

індивідуальні особливості. Адже не кожен молодший школѐр може 

впоратисѐ з цим відповідальним завданнѐм. Наприклад, коли в грі беруть 
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участь багато дітей, тому ведучий повинен не лише володіти широкими 

знаннѐми, а й бути комунікабельним. Без ціюї умови не можна думати про 

виховне значеннѐ гри. Чітке поѐсненнѐ, тактовна і терплѐча допомога 

ведучого завжди викликаять у дошкільників повагу до свого старшого 

товариша, бажаннѐ наслідувати, виконувати його дорученнѐ та проханнѐ 

(Љиричок, 2001). 

У парних дидактичних іграх (доміно, шашки, лабіринти) у ролі 

«вчителѐ» можуть виступати і ті школѐрі, ѐкі добре вміять грати, але 

соромлѐтьсѐ бути ведучими в іграх з великоя кількістя учасників. Тому 

вчителеві варто поговорити з такоя дитиноя і переконати її, що вона може 

навчити грати, наприклад, у шахи, свого молодшого товариша. Це 

сприѐтиме самоутвердження учнѐ. Добре, коли його партнер-дошкільник 

володію навичками спілкуваннѐ. Подібне поюднаннѐ виховую обох дітей. 

Правильно чинѐть ті педагоги, ѐкі чергуять ігри з трудовоя 

діѐльністя, проводѐть спільні екскурсії школѐрів і дошкільників до парку, 

річки. Знайомство з природоя, життѐм та працея лядей виховую в дітей 

лябов до рідного края. А спільно пережиті почуттѐ від побаченого 

юднаять їх у дружній колектив. 

Чергуваннѐ різних видів спільної діѐльності молодших школѐрів і 

дітей-дошкільників можлива лише за умови чіткого й узгодженого 

плануваннѐ виховного процесу вчителѐ початкових класів і вихователѐ. 

План може бути місѐчним чи квартальним. Перспективне плануваннѐ даю 

змогу використати в роботі з дітьми різні види ігор, залучати їх до трудової 

діѐльності та належно підготувати ѐк школѐрів, так і дошкільників до 

проведеннѐ таких заходів. 

Проте, не слід зловживати спілкуваннѐм дітей обох вікових підгруп і 

планувати його не частіше одного-двох разів на тиждень. Адже щоденні ігри 

молодших школѐрів з дошкільниками можуть поступово обмежити інтереси 

старших дітей, збіднити тематику їх власних ігор, спілкуваннѐ з ровесниками, 

що надзвичайно важливо длѐ розвитку особистості молодшого школѐра. 

Неабиѐке значеннѐ у формуванні доброзичливості між дітьми обох 

вікових груп маю спілкуваннѐ через книгу. Школѐрі з успіхом можуть читати 

малякам казки та оповіданнѐ. Длѐ цього варто організовувати літературні 

ранки. На них виступатимуть і дошкільники, оскільки вони вже знаять 

чимало віршів, казок. Подібне духовне зближеннѐ породжую взаюморо-

зуміннѐ між ними, сприѐю естетичному виховання молодших і старших дітей. 

Як ми вже зазначали, спілкуваннѐ дітей згаданої категорії може з 

успіхом здійсняватисѐ і під час їх спільної трудової діѐльності. Тематика 
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деѐких уроків трудового навчаннѐ, особливо в першому класі, близька до те-

матики занѐть із ручної праці старших дошкільників. Особливо це стосуютьсѐ 

тем, коли школѐрі та дошкільники навчаятьсѐ працявати з картоном і 

папером: розмічати їх, різати, склеявати, оздоблявати вироби тощо. 

Цим можуть скористатисѐ вчитель початкових класів і вихователь та 

час від часу організовувати з дітьми спільні уроки або занѐттѐ. Наприклад, 

коли учні та дошкільники виготовлѐять ѐлинкові прикраси, що 

передбачено програмоя длѐ всіх дітей. Молодші школѐрі можуть 

запросити дошкільників на урок трудового навчаннѐ і разом виготовлѐти 

гірлѐнди, ланцяжки, ліхтарики. А наступний урок провести у старших 

дошкільників. Можливий і третій варіант – організаціѐ колективної 

діѐльності у другій половині днѐ. 

Скажімо, діти розподілѐятьсѐ на невеликі групи по 3-4 в кожній. 

Вони виступаять у ролі інструкторів-консультантів. Увага і контроль з боку 

старших товаришів спонукаю дошкільників до стараннішого виконаннѐ того 

чи іншого завданнѐ, подоланнѐ труднощів. Подібні стосунки з молодшими 

дітьми надзвичайно корисні і длѐ школѐрів: поѐснивши прийоми роботи, 

вони й самі глибше засвояять знаннѐ, уміннѐ та навички, набуті на уроках 

трудового навчаннѐ. Љрім того, контроляячи роботу дошкільників, 

молодші школѐрі вчатьсѐ самоконтроля. Це також поступово формую 

почуттѐ відповідальності, колективізму. 

Іншим разом праця дітей можна організувати так, щоб кожен міг 

виконувати складніші операції. Подібний розподіл праці створяю по-

справжньому ділові стосунки. 

За такої організації спільної діѐльності школѐрі, у разі необхідності, 

можуть поѐснити своїм молодшим товаришам, ѐк виконуютьсѐ та чи інша 

операціѐ. Дошкільники маять нагоду спостерігати за роботоя старших 

дітей – особливо тіюя, ѐкоя вони лише починаять оволодівати, а коли в 

маляків виникаять труднощі, вони можуть звертатисѐ за допомогоя. До 

того ж, діти бачать, чому зможуть навчитисѐ в недалекому майбутньому. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На наш поглѐд, 

організаціѐ спільної діѐльності молодших школѐрів та дошкільників 

допомагаю наочно продемонструвати їм, що досѐгти позитивного 

результату можна тільки за умови попередньої підготовки та злагодженої 

праці вчителів початкових класів і вихователів. Це сприѐю формування 

соціально активної позиції молодших школѐрів, дошкільникам 

прищеплявати вміннѐ спілкуватисѐ, що надзвичайно важливо длѐ 

підготовки їх до навчаннѐ в школі. У контексті теми дослідженнѐ 
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детальнішого опрацяваннѐ вимагаю аналіз методів і прийомів, ѐкі сприѐли 

би спілкування дошкільників і молодших школѐрів. 
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РЕЗЮМЕ 
Замрозевич-Шадрина Светлана, Попадыч Елена. Особенности организации 

общениѐ детей дошкольного и младшего школьного возраста в учебно-
воспитательном комплексе «Школа-сад». 

В статье рассмотрены проблемы обеспечениѐ педагогами самых разно-
образных форм общениѐ детей младшего школьного и дошкольного возраста в 
учебно-воспитательном комплексе «Школа сад». При этом отмечаетсѐ, что длѐ 
того, чтобы между детьми обеих возрастных подгрупп развивались 
доброжелательные отношениѐ, учителѐм начальных классов и воспитателѐм 
необходимо подготовитьсѐ, подобрать общие игры и виды посильного труда длѐ 
шестилеток. Благодарѐ целеустремленной подготовительной работе педагогов у 
младших школьников постепенно поѐвлѐетсѐ интерес к детѐм дошкольного 
возраста, желания наладить с ними контакты и общатьсѐ. Отмечаетсѐ, что 
учителѐм и воспитателѐм стоит помнить, что ни в коем случае нельзѐ 
воспитанников заставлѐть к общения. Оно должно строитьсѐ на основе взаимного 
желаниѐ. Лишь при этом условии общение станет действенным средством 
формированиѐ доброжелательных взаимоотношений между учениками начальных 
классов и дошкольниками. Выѐснено, что одним из самых главных средств, которые 
формируят взаимоотношениѐ детей, есть игра. Именно в дидактических играх 
заложены неисчерпаемые возможности воспитаниѐ взаимоотношений между 
детьми младшего школьного возраста и дошкольниками, а их содержание и правила 
ставѐт участников в условиѐ, которые требуят от них умениѐ действовать 
совместно, регулировать свое поведение, быть справедливым, честным и 
требовательными, а в случае потребности, и уступить товарищу. Отмечаетсѐ, 
что особенное значение в формировании доброжелательности между детьми обеих 
возрастных групп имеет общение через книги, через совместнуя трудовуя 
деѐтельность, а достичь положительного результата можно только при условии 
предыдущей подготовки и согласованного труда учителей начальных классов и 
воспитателей.  

Ключевые слова: учебно-воспитательный комплекс «Школа-сад», дети 
дошкольного возраста, младшие школьники, общение, взаимоотношениѐ детей. 

SUMMARY 
Zamrozevych-Shadrina Svitlana, Popadych Olena. Features of organization of 

communication of children in educational complex “School-Kindergarten”. 
In the article the problem of providing of the most various forms of communication of 

children of junior school and preschool age is considered in an educational complex “School-
Kindergarten”. Thus, marked, that benevolent relations developed between the children of 
both age subgroups, it is necessary in good time to pick up general games and types of 
feasible labour of the teachers of initial classes and educators for six years-old children. Due 
to purposeful preparatory work for junior schoolchildren gradually appears interest in the 
children of preschool age, as well as desire to communicate. 

It is emphasized that the teacher and educator should remember: in no way can be 
pupils forced for communication. It should be based on a mutual desire. Only under this 
condition of communication will become an actual means of forming benevolent the 
relationship between pupils of elementary classes and preschoolers. It is noted that the most 
important means that forms the relationship between children is a game. It is in the didactic 
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games that the inexhaustible possibilities of education between children of junior school age 
and preschoolers are laid down, and their content and rules put the participants in terms that 
require them to act together, to regulate their behavior, be fair, honest and demanding. It is 
noted that special importance in the formation of benevolence between children of both age 
groups has communication through books, through joint labor activity. That achieving a 
positive result can only be able to coherent the work of the teachers of elementary classes 
and educators. 

Key words: educational complex “School-Kindergarten”, children of preschool age, 
junior schoolchildren, communication between children. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ ПРО СТВОРЕННЯ ТА 

РОЗВИТОК СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ НА УРОКАХ 

ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У 7 КЛАСІ 
 

Метоя статті ю оглѐд методики формуваннѐ історичних знань споживачів 
освітніх послуг 7 класу про створеннѐ та розвиток станово-представницьких 
органів у західноювропейських країнах в епоху Середньовіччѐ ѐк складової частини 
загальної системи історичних знань школѐрів. Автором проаналізовано особливості 
формуваннѐ історичних знань на емпіричному та теоретичному рівнѐх. Наведено 
різноманітні методичні прийоми, ѐкі можуть бути використані вчителѐми у процесі 
формуваннѐ системи історичних знань про створеннѐ та розвиток станово-
представницьких органів у західноювропейських країнах в епоху Середньовіччѐ на 
уроках всесвітньої історії у 7 класі. 

Ключові слова: емпіричний та теоретичний рівень знань, історичний факт, 
історичне уѐвленнѐ, історичне понѐттѐ. 

 

Постановка проблеми. Процес модернізації системи освіти в Україні на 

сучасному етапі маю відповідати потребі суспільства в освічених та мислѐчих 

лядѐх. Одним із клячових завдань сучасної історичної освіти ю формуваннѐ в 

споживачів освітніх послуг наукової історичної свідомості, ѐка ю відносно 

самостійноя складовоя суспільної свідомості лядини. На думку української 

дослідниці В. Прокопчук, школа – це, насамперед, соціальний інститут, що 

формую основи історичної свідомості (Прокопчук, c. 10). 

Першоя складовоя формуваннѐ історичної свідомості ю система 

історичних знань. У своїй публікації А. Шевченко та С. Љамаралі наголошуять 

на важливому значенні історичного знаннѐ длѐ інтелектуального й 

морального становленнѐ особистості, розвитку її самоусвідомленнѐ та потреб 

у громадѐнській самореалізації (Шевченко та Љамаралі, 2021, с. 81).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

32 

Власне історичні знаннѐ – це сукупність відкритих історичних 

наукових фактів та сформованих на їхній основі уѐвлень, понѐть, суджень, 

умовиводів, концепцій і теорій. Відбір історичних знань відповідно до 

вікових особливостей споживачів освітніх послуг і дидактичних завдань 

складаю навчальний історичний матеріал із конкретних тем.  

Споживачі освітніх послуг, опановуячи певний історичний матеріал, 

знайомлѐтьсѐ з певним обсѐгом інформації, а вже осмисливши ця 

інформація, набуваять власних історичних знань, ѐкі знаходѐть свою 

відображеннѐ в таких дидактичних категоріѐх: історичні уѐвленнѐ, понѐттѐ, 

причинно-наслідкові зв’ѐзки, закономірності, судженнѐ та умовиводи. 

Проблемоя нашого дослідженнѐ ю процес формуваннѐ системи історичних 

знань споживачів освітніх послуг про створеннѐ та розвиток станово-

представницьких органів у західноювропейських країнах в епоху 

Середньовіччѐ на уроках всесвітньої історії у 7 класі. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм формуваннѐ системи 

історичних знань споживачів освітніх послуг завжди приділѐласѐ достатнѐ 

увага вченими-методистами та практиками. Проблему структури шкільних 

історичних знань проаналізовано ще в підручниках з методики викладаннѐ 

історії радѐнського періоду. 

Методикоя формуваннѐ історичних уѐвлень споживачів освітніх 

послуг загальноосвітньої школи активно займалисѐ радѐнські вчені-

методисти Н. Дайрі, П. Лейбенгруб, П. Некрасов та інші.  

Відомий радѐнський методист О. Вагін у своюму підручнику 

«Методика викладаннѐ історії в середній школі» розглѐдав значеннѐ 

історичних уѐвлень та шлѐхи їх створеннѐ, формуваннѐ історичних понѐть.  

Засвоюннѐ системи історичних понѐть вважав одним із 

найважливіших завдань шкільного курсу історії видатний український 

методист радѐнського періоду Л. Мельник.  

У підручнику длѐ студентів ЗВО «Методика навчаннѐ історії в школі» 

відомих українських фахівців у галузі методики навчаннѐ О. Пометун та 

Г. Фреймана «Методика навчаннѐ історії в школі» проаналізовано такі 

методичні проблеми: історичні факти і їх класифікаціѐ; теоретичний 

матеріал в історичних курсах; емпіричний і теоретичний рівні засвоюннѐ 

споживачами освітніх послуг навчального історичного матеріалу; 

співвідношеннѐ фактів і теорії в курсах основної школи. 

Знана українська науковцѐ О. Савченко у своюму підручник длѐ 

студентів педагогічних факультетів «Дидактика початкової школи» 

наголошую на тому, що навчальний історичний матеріал складаютьсѐ з 
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компонентів, ѐкі притаманні самій історичній науці: історичних фактів і 

теорії, а також способів опрацяваннѐ історичного матеріалу, теоретичних і 

методологічних основ історії ѐк науки (під ними розуміять основні принци-

пи, підходи до вивченнѐ історичного процесу, форми і способи наукового 

пізнаннѐ) (Савченко, 1997, с. 39). 

Ще одна українська дослідницѐ В. Прокопчук у своїй публікації 

«Формуваннѐ історичних уѐвлень школѐрів» поѐсняю структуру історичних 

знань споживачів освітніх послуг та особливості формуваннѐ історичних 

уѐвлень залежно від віку школѐрів. 

В. Артях у своїй публікації аналізую особливості такої категорії 

історичних знань, ѐк історичний факт та обґрунтовую необхідність оцінки 

фактів істориками (Артях, 2016). 

Одним із напрѐмів наукового пошуку сучасного українського 

дослідника С. Терна ю ознайомленнѐ споживачів освітніх послуг із 

системоя понѐть історичних курсів. Зокрема, він досліджував такі 

проблеми, ѐк умови формуваннѐ наукових понѐть; структура і способи 

визначеннѐ історичних понѐть; класифікації та шлѐхи формуваннѐ понѐть; 

науково-технологічні засади формуваннѐ історичних понѐть. 

Автори сучасного російського навчального посібника «Практикум з 

методики викладаннѐ історії в школі» М. Љороткова та М. Студенікін 

пропонуять до розглѐду прийоми і засоби емпіричного вивченнѐ історичних 

фактів; навчаннѐ прийомам пізнаннѐ фактичного матеріалу; прийоми і засоби 

вивченнѐ теоретичного матеріалу. Інший російський авторський колектив у 

складі Є. Вѐземського та О. Стрюлової у своюму підручнику «Теоріѐ та 

методика викладаннѐ історії» теж розглѐдаять методичні прийоми 

формуваннѐ системи історичних знань споживачів освітніх послуг. 

У цих дослідженнѐх проаналізовано загальні вимоги до формуваннѐ 

різних категорій системи історичних знань у процесі навчаннѐ історії в 

закладах загальної середньої освіти. 

Мета статті: розглѐнути методику формуваннѐ системи історичних 

знань споживачів освітніх послуг у процесі навчаннѐ шкільних курсів історії 

на прикладі формуваннѐ знань про створеннѐ та розвиток станово-

представницьких органів у ювропейських країнах в епоху Середньовіччѐ на 

уроках всесвітньої історії у 7 класі. 

У процесі виконаннѐ сформульованих наукових завдань 

застосовувалисѐ такі методи дослідження: методи структурного аналізу 

длѐ поѐсненнѐ методики формуваннѐ сукупності історичних знань у 

споживачів освітніх послуг; метод компонентного аналізу, категоріальний 
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та структурно-функціональний методи в процесі поѐсненнѐ особливостей 

формуваннѐ окремих категорій історичних знань. 

Виклад основного матеріалу. Здобуті споживачами освітніх послуг у 

процесі шкільних курсів історії знаннѐ знаходѐть свою конкретне 

відображеннѐ в історичних уѐвленнѐх, понѐттѐх, судженнѐх, умовисновках, 

концепціѐх, теоріѐх. 

Як вважаю В. Прокопчук, структура історичних знань виглѐдаю таким 

чином: історичні уѐвленнѐ – історичні понѐттѐ – знаннѐ про закони та 

закономірності історичного процесу (Прокопчук, c. 10).  

Оптимальне поюднаннѐ фактичного й теоретичного матеріалу в 

кожному конкретному історичному курсі визначаютьсѐ з точки зору 

методологічних положень про емпіричний і теоретичний рівні пізнаннѐ. Ще в 

50-х рр. минулого століттѐ відомі радѐнські науковці В. Љедров та 

С. Рубінштейн обґрунтували необхідність виокремлявати два рівні знань: 

емпіричний і теоретичний. Згодом логічний та психологічний аспекти 

зазначених способів пізнаннѐ розробили такі вчені, ѐк М. Вахтомін, 

В. Давидов, В. Љопнін, О. Леонтьев.  

На думку видатної української дослідниці О. Савченко, у процесі 

навчаннѐ учні насамперед засвояять історичний матеріал, представлений 

двома основними компонентами: історичними фактами і теоріюя 

(Савченко, 1997, с. 39). 

Емпіричне вивченнѐ минулого потрібно длѐ формуваннѐ у 

споживачів освітніх послуг системи уѐвлень про історичні факти, 

розвитку репродуктивної і творчої уѐви, образної пам’ѐті та мисленнѐ, 

формуваннѐ прийомів самостійної навчальної роботи, вихованнѐ у 

споживачів освітніх послуг інтересу до історії лядства. Емпіричне 

вивченнѐ минулого потрібно длѐ формуваннѐ у споживачів освітніх 

послуг системи уѐвлень про історичні факти, розвитку репродуктивної і 

творчої уѐви, образної пам’ѐті та мисленнѐ, формуваннѐ прийомів 

самостійної навчальної роботи, вихованнѐ у споживачів освітніх послуг 

інтересу до історії лядства. 

На думку українських науковців О. Пометун та Г. Фреймана, школѐрі 

на емпіричному рівні, насамперед, працяять із фактами, представленими 

в навчальних підручниках і посібниках, наукових та науково-популѐрних 

публікаціѐх, історичних документах, персональних джерелах, наочних 

засобах, художніх творах на історичну тематику та інших джерелах 

інформації, що містѐть відомості про важливі події і ѐвища, їхні особливості 

і атрибути (Пометун, 2006, c. 63). Отже, історичні факти засвояятьсѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

35 

споживачами освітніх послуг на емпіричному рівні, тобто із зовнішньої 

сторони у виглѐді образів, картин історичного минулого. 

Історичний факт ю найдрібнішоя одиницея системи історичних знань, 

знаннѐ про минуле, достовірність ѐкого доведена історичноя наукоя. 

Особливістя історичного факту ю його неповторність і невідтворяваність. 

Як поѐснено у філософському словнику за редакціюя В. Шинкарука, 

історичний факт – це дійсна подіѐ (Шинкарук, 1986, с. 712). 

Основу фактичного матеріалу складаять безпосередньо факти, ѐкі 

систематизуятьсѐ й узагальняятьсѐ в історичних подіѐх, ѐвищах та 

процесах. Тому, за одніюя з класифікацій, історичні факти поділѐять на три 

види: факт-подіѐ, факт-ѐвище та факт-процес. 

Історична подіѐ – сукупність взаюмопов’ѐзаних історичних фактів, що 

характеризуять обмежений у просторі і часі логічно завершений фрагмент 

минулого. Розрізнѐять прості події, котрі вміщуять невелику кількість фактів  і  

складні, котрі вміщуять в себе кілька подій. 

Історичне ѐвище – комплекс рис аналогічних фактів, ѐкі зберігалисѐ 

на певній території протѐгом історичного періоду і певним чином ю його 

ознаками. Історичний процес – це ланцяг взаюмопов’ѐзаних у часі 

причинами і наслідками подій. 

Історична закономірність – це суттюві зв’ѐзки між історичними 

ѐвищами, ѐкі здатні повторяватисѐ. 

За ще одним видом класифікації визначаять головні та неголовні 

історичні факти. Головними наизиваять ті історичні факти, без ѐких 

неможливо зрозуміти сутність історичного етапу чи періоду, що значно 

вплинули на розвиток суспільства, залишили глибокий слід у суспільному 

житті і саме тому ю важливими длѐ формуваннѐ у школѐрів історичних 

понѐть, ціннісних оріюнтацій та світоглѐдних ідей. На виділеннѐ головних 

фактів учителѐ націляю Держаний стандарт і навчальна програма дисципліни, 

але остаточну їх добірку складаю сам учитель. У 7 класі, ознайомляячись із 

процесом створеннѐ станово-представницьких органів у 

західноювропейських країнах на емпіричному рівні, споживачі освітніх послуг 

маять ознайомитисѐ з головними історичними фактами про виникненнѐ 

нової форми правліннѐ – станово-представницької монархії та видами різних 

станово-представницьких органів у окремих західноювропейських країнах. До 

цих фактів належать такі: зародженнѐ станово-представницької монархії в 

країнах Європи у ХІІ-ХV столітті; виникненнѐ кортесів в Іспанії з кінцѐ ХІІ до 

початку ХІV століттѐ; формуваннѐ Парламенту в Англії з 1265 р., початок 

діѐльності Генеральних штатів у Франції з 1302 року. 
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На емпіричному рівні історичні факти засвояятьсѐ учнѐми у виглѐді 

історичних уѐвлень про життюдіѐльність історичних постатей, спосіб 

повсѐкденного життѐ лядей, їхні дії та вчинки, місцѐ історичних подій та 

час їх протіканнѐ, кількість учасників тощо.  

Уѐвленнѐми називаять образи предметів або процесів (чи окремих 

їх властивостей), ѐкі в даний момент ми не сприймаюмо. Длѐ всіх 

уѐвлень характерна наочність.  

У психологічному словнику за редакціюя В. Зінченка та Б. Мещерѐкова 

феномен уѐвленнѐ трактуютьсѐ ѐк наочний образ предмета чи ѐвища (події) 

дійсності, що в пам’ѐті чи в уѐві виникаю на основі минулого досвіду (даних 

відчуттів чи сприйнѐттѐ) шлѐхом його відтвореннѐ в пам’ѐті чи уѐві (Зінченко, 

Мещерѐков, 1997, с. 200). У філософському словнику за редакціюя 

В. Шинкарука, уѐвленнѐ тлумачатьсѐ ѐк чуттюво-наочні образи предметів, 

ѐвищ чи дійсності, світу в цілому, ѐкий містить узагальненнѐ індивідуального 

та суспільного досвіду лядини (Шинкарук, 1986, с. 711). У словнику-

довіднику Г. Ложкіна уѐвленнѐ визначено ѐк «чуттюво-наочний образ 

предметів чи ѐвищ дійсності, ѐкий зберігаютьсѐ й відтворяютьсѐ у свідомості і 

за відсутності безпосереднього впливу самих предметів на органи чуттѐ» 

(Ложкін, 2011, с. 84). 

Оскільки уѐвленнѐ становлѐть собоя відтворені чи переосмислені 

образи тих предметів, ѐкі діѐли на наші органи чуттів у минулому, вони, 

ѐк правило, лише фрагментарні та нестійкі.  Водночас уѐвленнѐ — це до 

певної міри узагальнені образи дійсності (з різноманітних способів 

сприйнѐттѐ даного предмета ми конструяюмо один образ). Вони можуть 

виникати тільки коли вже наѐвний багатий матеріал сприймань, тобто 

сприйнѐто багато фактів.  

Саме цѐ подвійна природа уѐвленнѐ, поюднаннѐ в ньому рис 

конкретного і загального, робить уѐвленнѐ основоя длѐ утвореннѐ в 

майбутньому історичних понѐть, ідей, висновків та узагальнень. Отже, 

збагаченнѐ пам’ѐті споживачів освітніх послуг знаннѐм основних історичних 

фактів – одне з найважливіших завдань шкільного курсу історії. 

На думку української дослідниці В. Прокопчук, процес формуваннѐ 

історичних знань починаютьсѐ з формуваннѐ історичних уѐвлень, проте, 

можна стверджувати, що формуваннѐ всіх елементів історичних знань 

відбуваютьсѐ паралельно. Якщо у 5 класі більше формуятьсѐ історичні 

уѐвленнѐ, то в старших більше уваги приділѐютьсѐ формування історичних 

понѐть, а також знаннѐм про закони та закономірності історичного процесу, 

однак формуваннѐ уѐвлень також продовжуютьсѐ (Прокопчук, с. 10). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

37 

Методисти наголошуять, що головним джерелом збагаченнѐ уѐвлень ю 

правильне співвідношеннѐ в процесі навчаннѐ історії образу та слова. У 

зв’ѐзку з цим ставлѐтьсѐ дуже серйозні вимоги до використаннѐ вчителѐми 

усного методу навчаннѐ історії. Ще одним важливим джерелом створеннѐ у 

споживачів освітніх послуг чітких історичних уѐвлень ю також застосуваннѐ 

різноманітних наочних засобів навчаннѐ (картин, малянків, фото, макетів, 

мулѐжів, графічних зображень). Нині з ціюя метоя на уроках історії широко 

використовуять технічні та програмні засоби навчаннѐ (відеозаписи 

кінофільмів, електронні підручники та атласи, презентації Power point тощо).  

Історичні уѐвленнѐ, що формуятьсѐ у школѐрів на уроках історії, за 

твердженнѐм О. Пометун, можна класифікувати таким чином: образні, 

кількісні, просторові або локальні, часові або хронологічні, логічні. Тому, 

формуячи систему уѐвлень про органи станово-представницької монархії 

в ювропейських країнах в епоху Середньовіччѐ, ми маюмо, насамперед, 

звернути увагу на такі їх види. 

Образні уѐвленнѐ: за допомогоя репродукцій історичних портретів, 

середньовічних мініатяр та ілястрацій підручника вчитель формую образні 

уѐвленнѐ про зовнішній виглѐд Альфонса VII , Іоанна Безземельного, Філіппа 

ІV Љрасивого, Симона де Монфора, Максиміліана І та інших історичних 

особистостей, ѐкі внесли значний вклад у процес формуваннѐ 

західноювропейських представницьких органів. Можна також використати на 

уроках репродукції мініатяр «Љаталонські кортеси», «Засіданнѐ рейхстагу 

Свѐщенної Римської імперії, 1675 рік», фото сучасного виглѐду залу у 

Вестмінстерському палаці, де засідав перший англійський парламент, 

зовнішнього виглѐду парламенту Сполученого королівства тощо. 

Љількісні уѐвленнѐ: використовуячи тематичні таблиці та діаграми, 

учитель може сформувати у школѐрів уѐвленнѐ про кількість членів 

станово-представницьких органів різних ювропейських країн.  

Локальні уѐвленнѐ: використовуячи на уроці роботу з атласом та 

контурноя картоя, методичні прийоми сяжетної розповіді, аналітичного 

опису, поѐсненнѐ, учитель формую у споживачів освітніх послуг уѐвленнѐ 

про місце розташуваннѐ різних ювропейських станово-представницьких 

органів. З метоя перевірки сформованих просторових уѐвлень, можна 

використати тести на зразок «Установіть відповідність між назвоя станово-

представницького органу та країноя, де він знаходивсѐ». 

Хронологічні уѐвленнѐ: відбуваютьсѐ формуваннѐ уѐвлень про час 

заснуваннѐ станово-представницьких органів у різних країнах Європи. У 

процесі розповіді вчитель може запропонувати учнѐм заповнявати 
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синхроністичну таблиця «Станово-представницькі органи країн Європи», 

де будуть вказані назви ювропейських країн та назви і хронологічні дати 

створеннѐ станово-представницьких органів у них. 

У процесі створеннѐ системи історичних знань про створеннѐ та 

розвиток станово-представницьких органів у західноювропейських країнах 

в епоху Середньовіччѐ, у споживачів освітніх послуг необхідно сформувати 

логічні уѐвленнѐ про структуру, склад та основні напрѐми діѐльності 

складових частин англійського парламенту: Палати лордів та Палати 

общин; роль трьох станів, представники ѐких обиралисѐ до Генеральних 

штатів: дворѐни, духовенство та міщани; діѐльність колегій, ѐкі входили до 

складу Німецького рейхстагу: Љолегія представників імперських міст, 

Љолегія кнѐзів, графів і вільних панів, Љолегіѐ курфярстів. 

Ознайомивши споживачів освітніх послуг із основними історичними 

фактами про зародженнѐ ювропейських станово-представницьких органів 

та сформувавши в них систему відповідних історичних уѐвлень про 

особливості розвитку станово-представницької монархії у провідних 

країнах Європи, переходѐть до наступного – теоретичного рівнѐ 

формуваннѐ історичних знань. Теоретичний матеріал – це вид історичних 

знань, загальноприйнѐтих у науці, у виглѐді системи історичних понѐть, 

суджень, умовиводів, оцінок та висновків.  

Теоретичний матеріал засвояютьсѐ учнѐми двома шлѐхами: 1) у 

готовому виглѐді; 2) у процесі самостійного здобуттѐ знань за допомогоя 

вже сформованих на попередньому етапі умінь. Перший шлѐх реалізуютьсѐ 

за допомогоя таких методичних прийомів, ѐк поѐсненнѐ, доведеннѐ, 

розмірковуваннѐ, порівнѐльна й узагальнявальна характеристики. 

Одним із клячових завдань теоретичного рівнѐ системи історичних 

знань ю формуваннѐ історичних понѐть. У радѐнський період методикоя 

формуваннѐ історичних понѐть займалисѐ вчені-методисти О. Вагін, 

Н. Дайрі, П. Гора, П. Некрасов, Г. Љревер, Л. Мельник та інші. На думку 

видатного українського методиста Л. Мельника, засвоюннѐ системи 

історичних понѐть – одне з найважливіших завдань шкільного курсу історії 

(Мельник, 1974, с. 82). Як наголошую інший український науковець С. Терно, 

оволодіннѐ основами будь-ѐкої науки передусім означаю засвоюннѐ 

системи її понѐть (Терно, 2003, с. 36). 

За визначеннѐм психологічного словника загальної редакції 

А. Петровського, «понѐттѐ – це логічна форма мисленнѐ, найвищий рівень 

узагальненнѐ, характерний длѐ словесно-логічного мисленнѐ» 

(Петровський, Ярошевский, 1990, c. 285). 
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Історичні понѐттѐ – це відображеннѐ історичних подій, ѐвищ і 

процесів у їх найістотніших зв’ѐзках і відношеннѐх, узагальнена форма 

багатьох історичних фактів (Практичне занѐттѐ № 3).  

За твердженнѐм С. Терна, «наукові понѐттѐ виділѐять і закріпляять 

функціональні властивості речей і ѐвищ; їх не тільки визначаять на основі 

досвіду, а створяять відповідно до поставлених завдань» (Терно, 2003, с. 36). 

За змістом історичного матеріалу розрізнѐять такі види понѐть: 

економічні, суспільні, політичні, духовно-культурні, ідеологічні. За ступенем 

узагальненнѐ виділѐять частково-історичні, загальноісторичні, соціологічні 

понѐттѐ. 

У процесі засвоюннѐ історичних знань про систему станово-

представницьких органів у країнах Європи учнѐми маять бути засвоюні, 

насамперед, політичні понѐттѐ: станово-представницька монархіѐ, 

парламент, Генеральні штати, кортеси, рейхстаг, риксдаг, сейм. Також тут 

важливу роль відіграять такі соціальні понѐттѐ, ѐк король, дворѐнство, 

барони, духовенство, рицарі, міщани. 

На думку С. Терна, історичні понѐттѐ ю найвищим ступенем 

організації історичних знань, найвищим рівнем узагальненнѐ, формоя 

історичного мисленнѐ. Основне їх призначеннѐ – організаціѐ та 

регуляваннѐ практичної діѐльності учнів (Терно, 2003, с. 37). 

На теоретичному рівні формуваннѐ системи історичних знань 

школѐрі також набуваять уміннѐ оцінявати історичні факти, оскільки 

оцінка історичного факту – специфічне вміннѐ, ѐке формуютьсѐ впродовж 

усього шкільного навчаннѐ історії на різних ступенѐх складності 

(Практичне занѐттѐ № 3).  

Як вважаю В. Артях, на відміну від природничих наук, де факт – це 

щось безпосередньо наперед дане і по відношення до чого потім 

застосовуятьсѐ емпіричні методи пізнаннѐ (приміром, спостереженнѐ), в 

історії, оскільки об’юкт уваги знаходитьсѐ в іншому часовому модусі – 

минулому, безпосередній контакт між дослідником (суб’юктом пізнаннѐ) і 

предметом його уваги не передбачаютьсѐ» (Артях, 2016). Про факти ми 

дізнаюмосѐ з історичних джерел, вони поза джерелами не існуять. 

Оскільки ми не можемо безпосередньо переживати історичні факти та 

сприймати їх органами чуттѐ, длѐ розуміннѐ факту його потрібно дослідити 

й оцінити. Як наголошуять у своїй публікації А. Шевченко та С. Љамаралі, 

уміннѐ робити власні «відкриттѐ» характеризуять історика ѐк творчу 

особистість і сприѐять формування ѐкостей, необхідних длѐ майбутнього 

науковцѐ (Шевченко та Љамаралі, 2021, с. 82). 
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Необхідно чітко розрізнѐти первинну реальність історичних подій і 

образ цих подій у сучасній свідомості історика (Артях, 2016). Тому 

вчителеві слід учити споживачів освітніх послуг бути максимально 

об’юктивними та критичними, оціняячи історичні факти. При цьому 

необхідно брати до уваги особливості історичної епохи та інтерпретація 

цих фактів у різних історичних джерелах.  

Формуячи систему історичних знань про станово-представницькі 

органи в країнах Європи в епоху Середньовіччѐ, слід запропонувати 

школѐрам оцінити такі факти цього періоду: роль різних верств населеннѐ 

ювропейських країн у роботі станово-представницьких органів; вплив періоду 

діѐльності станово-представницьких органів на майбутню становленнѐ 

ювропейського парламентаризму; вплив станово-преставницьких зборів на 

життѐ в ювропейських країн; вплив важливих пам’ѐток права: Великої Хартії 

Вольностей (Англіѐ, 1215 р.) та Золотої булли (Німеччина, 1356 р.) на розвиток 

західноювропейського феодального права. 

Надалі, продовжуячи засвоюннѐ теоретичного рівнѐ історичних 

знань, споживачі освітніх послуг переходѐть до порівнѐннѐ історичних 

подій та ѐвищ. Зокрема, можна запропонувати скласти порівнѐльну 

характеристику діѐльності станово-представницьких органів провідних 

країн Західної Європи: англійського парламенту, французьких Генеральних 

штатів та німецького рейхстагу. З ціюя ж метоя можна запропонувати 

споживачам освітніх послуг заповнити порівнѐльну таблиця. 

Учитель розповідаю про особливості діѐльності вказаних станово-

представницьких органів:  

1) Парламент відрізнѐвсѐ від Генеральних штатів тим, що в штатах 

три стани засідали окремо, причому кожний мав один голос. В Англії 

міщани і лицарство засідаять спільно (з 1352 p.), що мало істотний вплив 

на подальшу доля держави.  

2)  Англійське міщанство було представлене в парламенті значно 

ширше, ніж французьке в Генеральних штатах. У Франції від політичного 

життѐ були ізольовані не лише міські низи, але й усі ті, хто не належав до 

міського патриціату. 

3) Рейхстаг і місцеві ландтаги в німецьких землѐх були органами, чиї 

рішеннѐ мали лише рекомендаційний характер. На реальну політику 

імператора і курфярстів вони не здійснявали серйозного впливу. На 

відміну від французьких Генеральних штатів і, особливо, від англійського 

парламенту, станово-представницькі органи в Німеччині ніколи не 

претендували на роль державної влади. 
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Наступним етапом засвоюннѐ теоретичного рівнѐ системи історичних 

знань маю стати формуваннѐ у споживачів освітніх послуг уміннѐ 

встановлявати причинно-наслідкові зв’ѐзки між історичними подіѐми, 

процесами та ѐвищами. Зокрема, учитель поѐсняю передумови, причини та 

наслідки становленнѐ станово-представницьких органів у середньовічних 

країнах Європи. Передумовами формуваннѐ станово-представницької 

монархії стали: бурхливе зростаннѐ міст, кількості міського населеннѐ; 

зміцненнѐ внутрішнього ринку та розвиток товарно-грошових відносин; 

розквіт ремесла й торгівлі; прагненнѐ міст звільнитисѐ від зверхності 

феодалів; зростаннѐ політичної ролі міст; зародженнѐ нового, буржуазного 

суспільства. 

Основними причинамии встановленнѐ станово-представницької 

монархії були: поширеннѐ в Європі римського права; послабленнѐ в 

ювропейських державах васальних зв’ѐзків, у зв’ѐзку з чим монархи постійно 

потребували підтримки підданих у запровадженні нових податків; 

необхідність забезпеченнѐ в державі внутрішньої стабільності й підтримки 

зовнішньополітичного курсу (Станова монархіѐ у Франції). 

Висновки. Дослідженнѐ проблеми формуваннѐ системи історичних 

знань споживачів освітніх послуг на прикладі формуваннѐ знань про 

створеннѐ та розвиток станово-представницьких органів у ювропейських 

країнах в епоху Середньовіччѐ на уроках всесвітньої історії в 7-х класах 

закладів загальної середньої освіти дозволило прийти до таких висновків: 

Історичні знаннѐ – це сукупність відкритих історичних наукових фактів 

та сформованих на їхній основі уѐвлень, понѐть, суджень, умовиводів, 

концепцій і теорій. Здобуті споживачами освітніх послуг у процесі навчаннѐ 

шкільних курсів історії знаннѐ знаходѐть свою відображеннѐ в історичних 

фактах, уѐвленнѐх, понѐттѐх, судженнѐх, умовисновках, концепціѐх, теоріѐх. 

Система історичних знань формуютьсѐ на двох рівнѐх: емпіричному та 

теоретичному. На емпіричному рівні школѐрі, насамперед, працяять із 

фактами, представленими в різних джерелах історичної інформації. 

Історичний факт – це найдрібніша одиницѐ історичних знань, знаннѐ про 

минуле, достовірність ѐкого доведена історичноя наукоя. Основу 

фактичного матеріалу складаять безпосередньо факти, ѐкі систематизуятьсѐ 

й узагальняятьсѐ в історичних подіѐх, ѐвищах та процесах. Длѐ всіх уѐвлень 

характерна наочність, вони можуть виникати тільки коли вже наѐвний 

багатий матеріал сприймань, тобто сприйнѐто багато фактів. 

Ознайомивши споживачів освітніх послуг з основними історичними 

фактами та сформувавши в них систему відповідних історичних уѐвлень, 
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слід переходити до теоретичного рівнѐ формуваннѐ історичних знань. 

Теоретичний матеріал – це вид історичних знань, загальноприйнѐтих у 

науці, у виглѐді понѐть, суджень, умовиводів, оцінок та висновків.  

Історичні понѐттѐ – це відображеннѐ історичних подій, ѐвищ і 

процесів у їх найістотніших зв’ѐзках і відношеннѐх. У процесі засвоюннѐ 

історичних знань про систему станово-представницьких органів у країнах 

Європи споживачами освітніх послуг маять бути засвоюні політичні 

понѐттѐ: станово-представницька монархіѐ, парламент, Генеральні штати, 

кортеси, рейхстаг, риксдаг, сейм. 

На теоретичному рівні формуваннѐ системи історичних знань учитель 

навчаю порівнявати історичні події, процеси та ѐвища. Наступним етапом маю 

стати визначеннѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків історичних подій, процесів 

та ѐвищ. Зокрема, учитель маю поѐснити учнѐм передумови та причини 

становленнѐ станово-представницьких органів у країнах Європи. 

На теоретичному рівні формуваннѐ системи історичних знань 

споживачі освітніх послуг також набуваять уміннѐ давати власну оцінку 

історичним фактам. Учителеві слід вчити школѐрів бути максимально 

об’юктивними та критичними, оціняячи історичні факти. При цьому 

необхідно брати до уваги особливості історичної епохи та інтерпретація 

цих фактів у різних історичних джерелах. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрѐмі можуть стати 

дослідженнѐ, присвѐчені формуваннѐ системи знань про особливості 

діѐльності представницьких органів у провідних країнах світу в процесі генези 

парламентаризму в країнах світу в період Нового часу, період остаточної 

інституціоналізації парламентаризму в країнах світу в умовах монополізації 

капіталізму у XIX – на початку ХХ ст., процесі становленнѐ сучасного 

ювропейського парламентаризму у ХХ – ХХІ ст. 
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РЕЗЮМЕ 
Камбалова Янина. Формирование системы исторических знаний о создании и 

развитии сословно-представительных органов западноевропейских стран в эпоху 
средневековьѐ на уроках всемирной истории в 7 классе. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ обзор методики формированиѐ исторических 
знаний учащихсѐ 7 класса о создании и развитии сословно-представительных 
органов в западноевропейских странах в эпоху Средневековьѐ как составной части 
общей системы исторических знаний школьников. Автором проанализированы 
особенности формированиѐ исторических знаний на эмпирическом и теоретическом 
уровнѐх. Приведены различные методические приемы, которые могут быть 
использованы учителѐми в процессе формированиѐ системы исторических знаний о 
создании и развитии сословно-представительных органов в западноевропейских 
странах в эпоху Средневековьѐ на уроках всемирной истории в 7 классе. 

Ключевые слова: эмпирический и теоретический уровень знаний, 
исторический факт, историческое представление, историческаѐ концепциѐ. 

SUMMARY 
Kambalova Yanina. Formation of the system of historical knowledge about creation 

and development of the statute-representative bodies of western European countries in the 
epoch of middle ages in 7th grade. 

The aim of the article is a review of methodology of formation of historical knowledge of 
the 7th grade consumers of educational services about creation and development of the statute-
representative bodies of western European countries in the epoch of middle ages, as part of the 
general system of historical knowledge of consumers of the educational services. There are 
various methodological techniques that can be used by teachers in the process of forming a 
system of historical knowledge about creation and development of estate-representative bodies 
in Western European countries in the Middle Ages in world history lessons in 7th grade. Sufficient 
attention has always been paid to the formation of a system of historical knowledge of 
consumers of the educational services by methodological scientists and practitioners. Therefore, 
the author of the article reviewed textbooks and scientific and methodological publications of 
Ukrainian and Russian researchers of different historical periods. In particular, the works of 
O. Vagin, L. Melnyk, O. Savchenko, O. Pometun and G. Freiman, S. Terno, M. Korotkova, 
M. Studenikin, E. Viazemsky, O. Strelova and others are mentioned. 

The author analyzes the features of the formation of historical knowledge at the 
empirical and theoretical levels. The optimal combination of factual and theoretical material 
in each specific historical course is determined in terms of methodological provisions on the 
empirical and theoretical levels of knowledge. In this regard, the author of the article offers a 
classification and methods of studying the facts of the past and provides techniques for 
forming ideas of the consumers of educational services about the process of creation and 
development of estate-representative bodies in medieval Western Europe on the basis of 
historical information. The article also presents the statements of modern scholars about the 
need to compare historical facts and methods of forming a system of historical concepts and 
causal relationships between them. Prospects for further exploration in this direction may be 
research on the formation of a system of knowledge about the peculiarities of representative 
bodies in the leading countries of the world in the genesis of parliamentarism in the world in 
modern times, the period of final institutionalization of parliamentarism in the world in the 
monopolization of capitalism in the XIX – early twentieth century, the process of formation of 
modern European parliamentarism in the twentieth – twenty-first century. 

Key words: empirical and theoretical level of knowledge, historical fact, historical 
idea, historical concept. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ 
 

У статті висвітлено організація та хід проведеннѐ педагогічного 
експерименту щодо формуваннѐ природознавчої компетентності учнів початкових 
класів на основі розвитку спостережливості. Обґрунтовано методи, ѐкі було 
покладено в основу експериментальної роботи: спостереженнѐ за діѐльністя учнів 
під час занѐть; анкетуваннѐ учнів початкових класів; бесіда з учнѐми початкових 
класів; завданнѐ на спостережливість та рівень сформованості природознавчої 
компетентності; бесіда з учителѐми початкової школи. Визначено й обґрунтовано 
педагогічні умови розвитку спостережливості у формуванні природознавчої 
компетентності учнів початкових класів, а саме: створеннѐ емоційно-ціннісної 
основи спілкуваннѐ школѐрів із природоя в процесі проведеннѐ уроків-ігор та міні-
проюктів на свіжому повітрі; використаннѐ спостереженнѐ в процесі споглѐдально-
ігрової діѐльності учнів початкових класів. 

Ключові слова: компетентність, природознавча компетентність, 
спостережливість, досліди, учні початкових класів, педагогічні умови, 
констатувальний експеримент, формувальний етап експерименту. 

 

Постановка проблеми. Љонцепціѐ Нової української школи 

передбачаю, що в процесі реалізації природознавчої освітньої галузі в 

початкових класах відбуваютьсѐ неперервне розширеннѐ й поглибленнѐ 

знань із метоя глибшого проникненнѐ в сутність природних ѐвищ.  

Завданнѐм сучасної системи освіти ю формуваннѐ в учнів початкових 

класів природознавчої компетентності. Вирішеннѐ даного завданнѐ може 

бути здійснено в межах реалізації компетентнісного підходу в освіті, ѐкий 

дозволѐю виділити природознавчу компетентність учнів у ѐкості системної 

інтегративної ѐкості індивідуальності, необхідного елементу у формуванні 

екологічної культури особистості. Формування природознавчої 

компетентності молодших школѐрів сприѐю впровадженнѐ в систему освіти 

дослідницької діѐльності, а саме методу спостережень. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ компетент-

ностей учнів стала предметом уваги українських науковців Т. Байбари, 

Н. Бібік, О. Біди, С. Бондар, М. Вашуленка, Л. Љоваль, О. Пометун, О. Савченко 

та ін. У результаті їхнього наукового пошуку обґрунтовано теоретичні й 

методичні засади формуваннѐ компетентностей у молодших школѐрів.  
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Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про певну увагу до 

проблеми спостереженнѐ, спостережливості учнів початкової школи. 

Існуять різні підходи до тлумаченнѐ цих понѐть. Так, психологи 

Г. Ляблінська і С. Рубінштейн розглѐдаять спостереженнѐ ѐк важливий 

пізнавальній психічний процес, Б. Ананьюв вважаю, що спостереженнѐ – це 

вид пізнавальної діѐльності. Суттювими длѐ нас ю наукові дослідженнѐ 

О. Артемчук, М. Бабій, Т. Тарасової, А. Љульвічіню, А. Любюдь, у ѐких 

розглѐдаятьсѐ психолого-педагогічні підходи до процесів засвоюннѐ й 

формуваннѐ природничих понѐть і уѐвлень, ціннісного ставленнѐ школѐрів 

до природи, формуваннѐ природознавчої компетентності. 

Представники класичної педагогіки та психології (Я. Љоменський, 

І. Песталоцці, Љ. Ушинський) також приділѐли значну увагу дитѐчій 

спостережливості, відзначаячи її велику роль у формуванні 

природознавчої компетентності учнів початкових класів. 

Мета статті полѐгаю у виѐвленні залежності рівнѐ сформованості 

природознавчої компетентності від рівнѐ спостережливості учнів початкових 

класів та обґрунтуванні педагогічних умов розвитку спостережливості у 

формуванні природознавчої компетентності учнів початкових класів. 

Длѐ досѐгненнѐ мети наукової публікації використано такі методи 

дослідження: 

– теоретичні: аналіз і систематизаціѐ наукової літератури з проблеми 

дослідженнѐ, нормативних документів, що дало змогу розкрити стан 

дослідженості проблеми, її актуальність; синтез, порівнѐннѐ, класифікаціѐ, 

систематизаціѐ й узагальненнѐ теоретичних та емпіричних даних, на 

підставі ѐких визначалисѐ педагогічні умови розвитку спостережливості у 

формуванні природознавчої компетентності учнів початкових класів; 

– емпіричні: педагогічний експеримент (формувальний етап) длѐ 

доведеннѐ доцільності впроваджених форм і методів формуваннѐ 

природознавчої компетентності учнів початкових класів; 

– статистичні: методи математичної обробки результатів 

дослідженнѐ длѐ перевірки ефективності форм і методів формуваннѐ 

природознавчої компетентності учнів початкових класів. 

Виклад основного матеріалу. Як переконливо довів теоретичний 

аналіз із проблеми дослідженнѐ, що сформованість природознавчої 

компетентності проѐвлѐютьсѐ в напрѐмі: чим вищий рівень 

спостережливості, тим вищий рівень природничої компетентності 

молодших школѐрів. З метоя виѐвленнѐ залежності рівнѐ сформованості 

природознавчої компетентності від рівнѐ спостережливості учнів 
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початкових класів, проведено констатувальний етап експерименту 

протѐгом 2020–2021 н.р. на базі Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області. 

Дослідженнѐм було охоплено 53 учні початкових класів (2-А; 2-Б) та 

14 учителів-класоводів початкової школи. Відповідно до проблеми 

дослідженнѐ визначено мету констатувального етапу експерименту: 

виѐвити залежність рівнѐ сформованості природознавчої компетентності 

(ѐка проѐвлѐютьсѐ у знаннѐх, уміннѐх, судженнѐх, діѐльності) від рівнѐ 

розвитку спостережливості учнів початкових класів. 

Љонстатувальний експеримент передбачав такі завданнѐ: 

1. Визначити та схарактеризувати рівні розвитку спостережливості та 

природознавчої компетентності учнів початкових класів.  

2. Вивчити стан розвитку спостережливості та природознавчої 

компетентності учнів початкових класів.  

3. Проаналізувати роботу вчителів початкових класів щодо проблеми 

дослідженнѐ. 

Длѐ реалізації мети експерименту виѐвлено та схарактеризовано 

рівні розвитку спостережливості та природознавчої компетентності учнів 

початкових класів: низький, середній, високий. Визначені рівні 

виѐвлѐятьсѐ через певні ознаки – показники ступенѐ проѐву розвитку 

спостережливості та природознавчої компетентності у знаннѐх, 

спілкуванні, судженнѐх, діѐльності. Так, під час розробки методики 

констатувального етапу експерименту користувалисѐ існуячими 

структурними компонентами розвитку спостережливості та 

природознавчої компетентності школѐрів: когнітивний (знаннѐ, уміннѐ і 

навички в поюднанні з інтересами, тобто рівень готовності та потѐгу 

отримувати, шукати й переосмислявати інформація про об’юкти 

навколишньої дійсності); мотиваційний (прагненнѐ учнѐ проѐвити себе ѐк 

компетентну особистість у взаюмодії з об’юктами природи); діѐльнісний 

(рівень готовності і потѐгу до практичної взаюмодії з об’юктами природи). 

Длѐ вирішеннѐ завдань констатувального етапу експерименту були 

використані такі методи дослідженнѐ: спостереженнѐ за діѐльністя учнів 

під час занѐть; анкетуваннѐ учнів початкових класів; бесіда з учнѐми 

початкових класів; завданнѐ на спостережливість та рівень сформованості 

природознавчої компетентності; бесіда з учителѐми початкової школи 

(Љолишкіна, 2014, с. 95). 

Застосовані методи дослідженнѐ дозволили зробити висновки, що 

пізнавальна активність учнів під час занѐть ю дуже низькоя, словесно-
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логічне мисленнѐ носить фрагментарний характер; в учнів відсутнѐ навичка 

осмисленого вдивлѐннѐ в предмети і ѐвища природи, вони не здатні 

зосереджувати увагу на малопомітному; класифікаціѐ об’юктів і ѐвищ 

природи здійсняваласѐ лише за зовнішніми ознаками. Стосовно 

прикладних творчих дій під час виконаннѐ завдань «на сформованість 

природознавчої компетентності», то учні виѐвили інертність, шаблонний 

підхід. Запропонована одним учнем відповідь браласѐ на «озброюннѐ» 

іншими і в багатьох випадках майже повторяваласѐ ними. Такі види 

роботи не викликали активності дітей. 

На даному етапі експерименту нами було встановлено залежність 

сформованості природознавчої компетентності і спостереженнѐ від низки 

чинників, ѐкими були пізнавальні завданнѐ, а саме: спостереженнѐ 

активізуятьсѐ постановкоя проблемних запитань і ситуацій, творчих 

завдань. Розв’ѐзаннѐ таких завдань потребую певної незалежності 

мисленнѐ школѐра, творчих самостійних пошуків, винахідливості.  

Узагальнений розподіл рівнів розвитку спостережливості та 

сформованості природознавчої компетентності учнів початкової школи на 

уроках «Я досліджуя світ» за результатами експерименту представлено в 

таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Рівні сформованості природознавчої компетентності і спостережливості 

учнів початкової школи 

 

Методи 

Рівні сформованості природознавчої компетентності і 
спостережливості 

Високий  Середній  Низький Разом 

п
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о
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о
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в абс. 
числа

х 
у % 

Спостереженнѐ 15,3 12,2 59,4 62,9 25,3 24,9 53 100 

Бесіда 14,8 13,5 60,8 60,2 24,4 26,3 53 100 

Анкетуваннѐ 16,2 15,4 55,3 54,5 29,3 30,1 53 100 

Завданнѐ на 
спостережливість та 
сформованість 
природ. комп-ті 

15,2 18,6 57,6 59,0 27,2 22,4 53 100 

Узагальненні 
результати 

15,9 14,7 60,4 59,2 23,7 26,1 53 100 
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Длѐ вирішеннѐ даної проблеми було проведено формувальний етап 

експерименту. У процесі розвитку спостережливості з метоя формуваннѐ 

природознавчої компетентності учнів початкових класів важливо 

вибудувати систему успішного функціонуваннѐ всіх компонентів освітньої 

системи, залежної від цілей, завдань, змісту, форм і методів, тобто 

забезпечити необхідні педагогічні умови. Понѐттѐ «умова» активно 

використовуютьсѐ не тільки в педагогіці, але й у філософії, психології. Так, у 

«Філософському енциклопедичному словнику» зазначено: «умова – 

філософська категоріѐ, у ѐкій відображаятьсѐ універсальні відношеннѐ речі 

до тих факторів, завдѐки ѐким вона виникаю та існую. Завдѐки наѐвності 

відповідних умов властивості речей переходѐть із можливості в дійсність» 

«умова – сукупність об’юктів (речей, процесів, відносин), що необхідні длѐ 

виникненнѐ, існуваннѐ або зміни даного об’юкту» (Філософський 

енциклопедичний словник, 2002, с. 7). 

До педагогічних умов розвитку спостережливості у формуванні 

природознавчої компетентності учнів початкових класів віднесли: 

створеннѐ емоційно-ціннісної основи спілкуваннѐ школѐрів з природоя в 

процесі проведеннѐ уроків-ігор та міні-проюктів на свіжому повітрі; 

використаннѐ спостереженнѐ у процесі споглѐдально-ігрової діѐльності 

учнів початкових класів. Розглѐнемо більш детальніше сутність і 

особливості кожної педагогічної умови. 

Створеннѐ емоційно-ціннісної основи спілкуваннѐ школѐрів з 

природоя в процесі проведеннѐ уроків-гри та міні-проюктів на свіжому 

повітрі. Такі занѐттѐ позитивно впливаять на навчальний процес у сучасній 

школі. Головна заслуга уроку-гри та міні-проюктів із нетрадиційноя 

структуроя – потужна активність учнів під час занѐть, але потрібно мати на 

увазі, ѐкщо подібні уроки проводити повсѐкденно, то цікавість до навчаннѐ в 

дітей пропадаю. Тому під час використаннѐ нестандартних занѐть потрібно 

бути дуже обережним длѐ того, щоб дітей не перевантажити незвичайністя. 

Особливістя розроблених занѐть ю загальне розуміннѐ учнѐми сутності 

теми, ѐка вивчаютьсѐ, усвідомленнѐ того, длѐ чого і навіщо вивчати дану тему, 

ѐке її місце і значеннѐ у формуванні природознавчої компетентності. На 

цьому етапі учні повинні достатньо чітко уѐвити собі, що саме їм потрібно 

засвоїти під час вивченнѐ даної теми. На цьому етапі вчитель узагальнено 

поѐсняю сутність нового длѐ учнів відношеннѐ чи закону й організую 

спостереженнѐ за більш глибоким і більш диференційованим вивченнѐм того 

чи іншого об’юкта чи ѐвища природи. Спостереженнѐ учнів організовуютьсѐ і 

проходить у процесі вирішеннѐ навчальних завдань. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

50 

Друга педагогічна умова реалізуваласѐ за рахунок використаннѐ 

спостереженнѐ у процесі споглѐдально-ігрової діѐльності учнів. 

Ураховуячи вікові особливості молодших школѐрів, потрібно добирати 

найефективніші методи длѐ формуваннѐ природничої компетентності, ѐкі 

відомі у психолого-педагогічній літературі. З ціюя метоя доцільно в 

педагогічній практиці використовувати вправи на розвиток 

спостережливості за технологіюя О. Савенкова. 

Процес розвитку спостережливості вклячаю низку етапів: 

1. Емоційний відгук на спостереженнѐ певного ѐвища. На цьому етапі 

учень не просто спостерігаю, а й відгукуютьсѐ, виѐвлѐячи при цьому інтерес до 

навколишньої дійсності. Послідовність розгортаннѐ цього етапу така: відгук 

на вимогу вчителѐ – добровільний відгук – задоволеннѐ від реагуваннѐ. 

2. Раціональне усвідомленнѐ почуттів, ѐке забезпечую усвідомленнѐ 

цінності навколишнього середовища, порівнѐннѐ враженнѐ від 

безпосередньо сприйнѐтого ѐвища чи об’юкта природи із засвоюноя нормоя 

чи зразком.  

3. Інтерпретаціѐ спостережуваного, у результаті чого відбуваютьсѐ 

осмисленнѐ власного ставленнѐ до об’юктів та ѐвищ навколишньої 

дійсності й визначеннѐ системи цінностей. 

4. На першому етапі спостереженнѐ розглѐдаютьсѐ ѐк оріюнтувальний 

рефлекс, під час ѐкого відбуваютьсѐ сприйнѐттѐ зображеннѐ на основі 

структурованих його компонентів. На другому етапі спостереженнѐ маю 

оріюнтовну, суб’юктивно-значущу інформація, ѐка регуляю діѐльність 

молодшого школѐра в довкіллі (Андрусенко, 2017). 

Спостереженнѐ за ѐвищами природи (снігопад, дощ, веселка, схід чи 

захід сонцѐ, цвітіннѐ садів, дозріваннѐ плодів, туман, іній, народженнѐ нового 

днѐ тощо) – чудовий матеріал длѐ розвитку в учнів спостережливості, 

здатності до сприйнѐттѐ прекрасного, що складаю сутність природничої 

компетентності. Така методика даю змогу дітѐм відкрити длѐ себе такі, раніше 

длѐ них невідомі, ѐкості природи, тварин, їх поведінку, ѐк стрункість, 

гнучкість, пластичність рухів. Звичайно, розкриттѐ учнѐми й усвідомленнѐ 

ними динамічної краси – не одномоментний акт. Воно можливе лише в 

результаті тривалої, цілеспрѐмованої, систематичної спостережуваної 

діѐльності учнів початкової школи, спрѐмованої на осѐгненнѐ природи в усій 

різноманітності її проѐвів. Тому з метоя формуваннѐ спостережливості нами 

були розроблені ігри-спостереженнѐ. Наприклад, «Знайти на дотик», «Хто 

більше побачить», «Хто обідав у пташиній їдальні?» тощо. Використаннѐ 

таких завдань маю на меті навчити дітей систематизувати свої спостереженнѐ, 
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установлявати зв’ѐзки й залежності між ними, розрізнѐти ознаки, 

співвідносити одне з одним, формувати висновки, аргументувати свої думки. 

З метоя перевірки визначених педагогічних умов формуваннѐ 

природознавчої компетентності учнів початкових класів на основі розвитку 

спостережливості використовувалисѐ ті самі показники та рівні, що й на 

етапі констатувального експерименту, а методи дослідженнѐ: 

спостереженнѐ за діѐльністя учнів на уроці; анкетуваннѐ учнів; бесіда з 

учнѐми початкових класів; завданнѐ на спостережливість та рівень 

сформованості природничої компетентності вирішили розширити. Додали: 

тест на визначеннѐ рівнѐ спостереженнѐ і спостережливості та завданнѐ на 

розкриттѐ причинно-наслідкового зв’ѐзку в природі, ѐкий досліджую рівень 

сформованості природознавчої компетентності. 

Формувальний експеримент супроводжувавсѐ відповідними 

вимірами, що дозволило одержати зміни основних показників розвитку в 

молодших школѐрів спостережливості та сформованості природничої 

компетентності під час проведеннѐ уроків-ігор та міні-проюктів. Результати 

опрацьовувалисѐ з використаннѐм математичних методів (знаходженнѐ 

середньоарифметичних показників). 

Школѐрів, ѐкі брали участь в експерименті, виокремлено в 

контрольний та експериментальний класи. В експериментальному класі 

освітній процес здійснявавсѐ за визначеними педагогічними умовами (ство-

реннѐ емоційно-ціннісної основи спілкуваннѐ школѐрів з природоя в процесі 

проведеннѐ уроків-ігор та міні-проюктів на свіжому повітрі; використаннѐ 

спостереженнѐ в процесі споглѐдально-ігрової діѐльності учнів початкових 

класів), а в контрольному – реалізовувавсѐ традиційний освітній процес. 

Длѐ дослідженнѐ сформованості природничої компетентності учнів 

початкових класів добираюмо завданнѐ причинно-наслідкового характеру на 

знаходженнѐ одніюї причини і одного наслідку, потім пропонуюмо завданнѐ, 

коли одна причина маю кілька наслідків. Слід зазначити, що учнѐм потрібно 

надавати можливість висловлявати різні, навіть найнеймовірніші 

припущеннѐ, забезпечити такі умови, щоб учні не соромилисѐ це робити. 

Ефективним у роботі буде не кінцева мета, а сам процес розумової роботи. 

Сутність пошуку причинно-наслідкових зв’ѐзків – знайти відповідь на питаннѐ 

«ѐк?», «чому?», розвивати допитливість, спостережливість і ѐк наслідок, 

природничу компетентність. Наведемо приклад завдань. 

1. Поѐснити: чому так говорѐть? 

Багато снігу – багато хліба.  

Дощ у пору – золото. 
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Взимку сонце світить – а не грію. 

Літо на зиму працяю. 

2. Яку погоду віщуять такі ознаки? 

Увечері цвірінчать коники та цвіркуни...  

При заході ѐскраве сонце...  

Стоїть тиха безвітрѐна погода... 

Вранці випали густі роси… 

3. Склади прислів’ѐ з поданих частин. 

Лятий лятую                                 а бджоли цвіту 

Прийшов марець                           а зима на мороз повертаю  

У червні ляди раді літу                красну весну чую 

У грудні сонце на літо                   відморозив палець 

Як вереснію                                      то й дощик сію 

4. Поѐсни, ѐк ти розуміюш прислів’ѐ: 

Вересень вже пахне ѐблуками, а жовтень капустоя. 

Червень – рум’ѐнець, липень – громовик, а серпень копи збираю. 

5. Розкажи про рівнину, користуячись схемоя. Зверни увагу на 

напрѐмок стрілок:                                  рівнина 

 

підніжжѐ                                                                             круті схили 

 

схил                             горби               ѐри                         пологі схили 

                             вершина                         балки      

 

6. Запиши слово, ѐке з’юдную ланцяжок: 

рівнина – горб – гора –……………. – гірська долина 

Аналізуячи динаміку розвитку спостережливості та формуваннѐ 

природничої компетентності можна сказати, що в кінці проведеннѐ 

педагогічного експерименту в учнів підвищилисѐ відповідні рівні, 

порівняячи з початковим зрізом. У процесі формувального етапу 

експерименту учні набули навичок спостережливості, вдумливого й 

осмисленого спостереженнѐ, буденне мисленнѐ перейшло в стадія 

ціннісного мисленнѐ, а саме вони навчилисѐ прогнозувати, передбачати 

негативний вплив лядської діѐльності на природу. 

Звідси робимо висновок про сформований високий рівень 

природничої компетентності учнів початкових класів, ѐкий проѐвлѐютьсѐ в 

умінні вдивлѐтисѐ в спостережуване, бачити і вичленѐти причинно-

наслідкові зв’ѐзки в природі, не бути пасивним спостерігачем природи. 
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Результати експерименту даять підстави стверджувати, що в 

експериментальному класі відбулосѐ зростаннѐ високого рівнѐ 

спостережливості (+17,2 %) та сформованості природознавчої 

компетентності (22,6 %) та зниженнѐ низького рівнѐ спостережливості  

(– 0,4 %) та сформованості природознавчої компетентності (– 18,2 %). 

Середній рівень набув незначного зниженнѐ за двома показниками. Це 

стало свідченнѐм того, що здійснений експеримент сприѐв ефективності в 

розвиткові спостережливості та формуванні природознавчої 

компетентності за рахунок збільшеннѐ кількості учнів з середнього рівнѐ 

до високого та зменшеннѐ учнів з низьким рівнем і «переходу» їх до 

середнього рівнѐ. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. 

Ефективність визначених та обґрунтованих педагогічних умов засвідчуять 

позитивні зміни в розвитку спостережливості та формуванні 

природознавчої компетентності учнів початкових класів. Аналіз результатів 

формувального експерименту даю нам підстави стверджувати, що в 

експериментальному класі відбулосѐ підвищеннѐ за високим рівнем і 

зниженнѐ за низьким рівнем розвитку спостережливості та формуваннѐ 

природознавчої компетентності учнів початкових класів. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів розв’ѐзаннѐ 

досліджуваної проблеми. Перспективи подальшої наукової розвідки 

потребуять вивченнѐ проблеми на основі створеннѐ інтегрованих курсів, ѐкі 

б поюднували в собі елементи освітніх галузей початкової школи 

(природничої, математичної, музичної) з метоя такої інтеграції знань, ѐка 

стане основоя формуваннѐ у свідомості молодших школѐрів цілісної картини 

світу природи. 

ЛІТЕРАТУРА 
Андрусенко, І. В. (2017). Формуваннѐ екологічних умінь ѐк складник природознавчої 

компетентності молодших школѐрів. Початкова освіта (6), 29-32 (Andrusenko, 
I. V. (2017). Formation of ecological skills as a component of natural science 
competence of junior schoolchildren. Primary education (6), 29-32). 

Љолишкіна, А. П. (2014). Теоретичні засади проблеми формуваннѐ екологічно доцільної 
поведінки учнів початкових класів. Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології: наук. журнал, 9 (43), 93-101 (Kolyshkina, A. P. (2014). The 
theoretical basis of the problem of formation of ecologically sound behavior of 
primary school students. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technology: 
sciences journal, 9 (43), 93-101). 

Концепціѐ Нової української школи (The concept of the New Ukrainian School) (2016). 
Retrieved from: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-
2016/konczepcziya.html 

Шинкарук, В. І. (Ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Љиїв: Абрис 
(Shinkaruk, V. I. (2002). Philosophical encyclopedic dictionary. Љyiv: Abris). 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

54 

РЕЗЮМЕ 
Колышкина Алла, Романенко Екатерина. Экспериментальное исследование 

педагогических условий формированиѐ природоведческой компетентности учащихсѐ 
начальных классов на основе развитиѐ наблядательности.  

В статье отражена организациѐ и ход проведениѐ педагогического 
эксперимента по формирования природоведческой компетентности учащихсѐ 
начальных классов на основе развитиѐ наблядательности. Охарактеризованы 
методы, которые были положены в основу экспериментальной работы: наблядение 
за деѐтельностья учащихсѐ во времѐ занѐтий; анкетирование учащихсѐ начальных 
классов; беседа с учащимисѐ начальных классов; задачи по выѐвления 
наблядательности и уровнѐ формированиѐ природоведческой компетентности; 
беседа с учителѐми начальной школы. Определены и обоснованы педагогические 
условиѐ развитиѐ наблядательности в формировании природоведческой 
компетентности учащихсѐ начальных классов, а именно: создание эмоционально-
ценностной основы общениѐ школьников с природой в процессе проведениѐ уроков-
игр и мини-проектов на свежем воздухе; использование наблядениѐ в процессе 
созерцательно-игровой деѐтельности учащихсѐ начальных классов. 

Ключевые слова: компетентность, природоведческаѐ компетентность, 
наблядательность, опыты, учащиесѐ начальных классов, педагогические условиѐ, 
констатируящий эксперимент, формируящий этап эксперимента. 

SUMMARY 
Kolyshkina Alla, Romanenko Kateryna. Experimental study of the pedagogical 

conditions for primary school pupils’ natural sciences competence formation on the basis of 
observancy development. 

The article highlights organization and the process of a pedagogical experiment on 
the formation of primary school pupils’ natural sciences competence based on the 
observancy development. To achieve the goal of the publication, the following research 
methods were used: theoretical: analysis and systematization of scientific literature on the 
research problem, normative documents, which allowed to reveal the state of research on 
the problem, its relevance; synthesis, comparison, classification, systematization and 
generalization of theoretical and empirical data, on the basis of which the pedagogical 
conditions for the development of observancy in the formation of natural sciences 
competence of primary school pupils were determined; empirical: pedagogical experiment 
(molding stage) to prove the feasibility of the introduced forms and methods of natural 
sciences competence formation in primary school pupils; statistical: methods of 
mathematical processing of research results to check the effectiveness of forms and methods 
of forming the scientific competence of primary school pupils. The methods that were the 
basis of the experimental work were substantiated: observation of pupils’ activities during 
classes; questionnaires for primary school pupils; conversation with primary school pupils; 
tasks for observation and the level of formation of natural sciences competence; 
conversation with primary school teachers. The pedagogical conditions for the development 
of observancy in the formation of natural sciences competence of primary school pupils are 
identified and substantiated, namely: creating an emotional and value basis for 
communication between pupils and nature in the process of lessons-games and mini-projects 
in the fresh air; the use of observation in the process of contemplative and play activities of 
primary school pupils. Adherence to the pedagogical conditions for the development of 
observancy in the formation of natural sciences competence of primary school pupils was 
ensured by the introduction into the educational process of lessons-games and mini-projects 
with a non-traditional structure. The peculiarity of these classes was that pupils’ observation 
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was organized and took place in the process of solving educational problems. According to 
each lesson, a number of tasks were developed and proposed. The effectiveness of defined 
and justified pedagogical conditions is evidenced by the positive changes in the development 
of observancy and formation of natural sciences competence of primary school pupils. 

Key words: competence, natural sciences competence, observation, experiments, 
primary school pupils, pedagogical conditions, ascertaining experiment, molding stage of 
experiment. 
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПОЧАТКІВЦІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ 

ПРОТЯГОМ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ 
 

Фізична культура і спорт у сучасному світі переважно розглѐдаютьсѐ ѐк засіб 
оптимізації фізичного стану лядини. Не ю конструктивним підхід, що спрѐмований 
на сам спортивний результат, коли комплексно не використовуятьсѐ засоби длѐ 
фізичного, технічного, психічного вдосконаленнѐ. Запропоновані занѐттѐ зі 
спортивних бальних танців длѐ дітей старшого дошкільного віку не заміняять і не 
виклячаять обов’ѐзкових занѐть фізичноя культуроя відповідно до державних 
програм вихованнѐ і розвитку дитини. Маюмо на увазі впровадити в навчально-
тренувальний процес на початковому етапі підготовки тренувальні занѐттѐ зі 
спортивних бальних танців. Такі занѐттѐ сприѐтимуть не лише засвоюння техніки 
основних рухів виконаннѐ спортивних танців, але й покращення фізичної 
підготовленості яних спортсменів. 

Ключові слова: фізична підготовка, початківці, спортивні бальні танці, річний 
макроцикл. 

 

Постановка проблеми. Ранній етап життѐ ю важливим періодом длѐ 

кожного з нас. У цей проміжок часу активно відбуваютьсѐ фізичний 

розвиток, формуютьсѐ стан здоров’ѐ молодого організму. У дошкільному 

віці формуятьсѐ рухові вміннѐ і навички (Демідова, 2016). Однак, 

статистичні дані вказуять на негативну тенденція зниженнѐ показників, 

що визначаять стан здоровʼѐ, фізичний розвиток, фізичну підготовленість 

https://orcid.org/0000-0002-8481-6925
https://orcid.org/0000-0001-5639-1934?lang=ru
https://orcid.org/0000-0001-5639-1934?lang=ru
https://orcid.org/0000-0002-0385-6686
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початківців (Авілкіна, 2006). У наш час виникаю необхідність модернізації 

змісту дошкільної освіти, у тому числі й фізичного вихованнѐ (Томенко, 

2012). Така потреба змін викликана невтішними статистичними даними, 

зокрема тим фактом, що серед дитѐчого населеннѐ майже 83 % маять в 

анамнезі хоча б один діагноз хвороби, а кожна третѐ дитина маю 

відхиленнѐ у стані фізичного чи психічного здоров’ѐ. Тільки близько 17 % 

абсолятно здорових дітей (Богініч, 2013-2017; Љруцевич, 2012-2018; 

Максименко, 2014-2019). Постійний процес оновленнѐ системи освіти, у 

тому числі й фізичної культури та спорту, вимагаю впровадженнѐ сучасних 

інноваційних підходів длѐ збільшеннѐ рухової активності (РА) та мотивації 

до занѐть фізичноя культуроя, а в подальшому – спортом. 

Аналіз актуальних досліджень. Фізична підготовленість знаходитьсѐ 

в безпосередній залежності і звʼѐзку з фізичним розвитком. Зокрема, під 

фізичним розвитком Є. Попов (2017) розумію «безперервно протікаячий 

біологічний процес, що характеризуютьсѐ сукупністя морфологічних і 

функціональних властивостей організму, що відображаю особливості його 

зростаннѐ й дозріваннѐ». Фізичний розвиток ѐк процес – це зміна форм і 

функцій організму у процесі природного біологічного розвитку та під 

впливом фізичних вправ. Дослідженнѐ теоретичної наукової інформації, 

що стосуютьсѐ питань удосконаленнѐ фізичної підготовки дошкільнѐт 

указую на потребу урізноманітненнѐ засобів фізичної культури і спорту та 

мотивації їх до занѐть із елементами спорту (Љонох, 2014). Останнім часом 

велику популѐрність маю спортивні танці (Москаленко, 2016). Але питаннѐ 

впровадженнѐ засобів спортивних танців у навчально-тренувальний 

процес початківців недостатньо обґрунтоване, що й обумовляю 

актуальність нашого дослідженнѐ. 

Мета дослідження – розробити та обґрунтувати структуру річного 

макроциклу фізичної підготовки початківців у спортивних бальних танцѐх. 

Методи наукових досліджень. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань 

використовувалисѐ такі методи дослідженнѐ: аналіз наукової і спеціальної 

літератури; педагогічні методи дослідженнѐ (спостереженнѐ, експеримент, 

тестуваннѐ фізичних ѐкостей); методи математичної статистики (Excel 2007, 

Statistika – 6.0).  

Виклад основного матеріалу. Педагогічний експеримент був 

організований у Сумському обласному осередку Всеукраїнської громадської 

організації Асоціації сучасного та естрадного танця України (СОО ВГО АСЕТУ). 

Учасниками нашого дослідженнѐ буди початківці 5-6 років у кількості 20 осіб. 

У контрольній групі всі організаційні форми занѐть проводилисѐ згідно 
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нормативної програми організації і проведеннѐ навчально-тренувальних 

занѐть на початковому етапі підготовки. В експериментальній групі діти 

займалисѐ відповідно до Парціальної програми з ритміки «Танцявальний 

калейдоскоп», де використовувалисѐ засоби спортивних танців («Джайв», 

«Ча-ча-ча»). Була однакова кількість занѐть в обох групах по 108 занѐть у 

річному макроциклі по 45 хвилин кожне. 

Послідовність реалізації навчально-тренувальних занѐть зі 

спортивних танців у річному макроциклі подано на рисунку 1.  

Під час організації і проведеннѐ навчально-тренувальних занѐть 

дотримувалисѐ методичних принципів: 

- постановка перед кожним занѐттѐм виховних, розвивальних і 

оздоровчих завдань; 

- повтореннѐ попередньо вивченого і подача нового матеріалу; 

- зміна видів діѐльності; 

- оптимальне дозуваннѐ; 

- особиста участь тренера у виконанні фізичних і танцявальних рухів; 

- використаннѐ відповідного музичного супроводу; 

- формуваннѐ мотивації до спортивної і танцявальної діѐльності; 

- використаннѐ дидактичних прийомів длѐ рухового, розумового, 

пізнавального, творчого розвитку дітей 5-6 років. 

Організаційними вимогами були: 

- спеціальне приміщеннѐ; 

- санітарно-гігіюнічні норми; 

- дотриманнѐ правил техніки безпеки; 

- педагогічно обґрунтоване розміщеннѐ тренера і дітей; 

- наочний матеріал. 

Методичне забезпеченнѐ: 

- тематичні плани; 

- перспективні плани; 

- календарні плани; 

- комплекси елементів спортивних танців. 

Методичні прийоми: 

- практичний; 

- наочно-діювий; 

- ігровий; 

- показ; 

- бесіда; 

- заохоченнѐ. 
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Першочергове розучуваннѐ більш простих технічних 
прийомів за допомогоя їх виокремленнѐ зі 

складного комплексу спеціальних дій і рухів, 
характерних длѐ спортивних танців 

Поглиблене розучуваннѐ простих спеціальних 
рухів. Доведеннѐ їх до рівнѐ навички. 

Розучуваннѐ на їх основі елементарних зв’ѐзок 
і комбінацій 

Закріпленнѐ простих комбінаційних дій і рухів, 
характерних длѐ спортивних танців із використаннѐм 

методів часткової регламентованої вправи 

Удосконаленнѐ основних технічних прийомів, 
характерних длѐ спортивних танців, з 

використаннѐм ігрового і змагального методів 

Початкове розучуваннѐ елементарної тактичної 
схеми спортивних танців за спрощеними правилами 

Поглиблене розучуваннѐ ѐк елементарних, так 
і більш складних тактичних схем 

Закріпленнѐ основного тактичного малянку танців 
 

Вирішеннѐ простих тактичних завдань за 
допомогоя використаннѐ технічних прийомів, 

рухових дій і рухів, характерних длѐ 
спортивних танців 

Удосконаленнѐ техніки спортивних танців 
через розвиток інтересу до них 

 

Загальне ознайомленнѐ зі спортивними танцѐми за допомогоя 
використаннѐ методів слова і наочності 

Рис. 1. Послідовність реалізації навчально-тренувальних занѐть зі спортивних танців у 
річному макроциклі 
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Необхідний спортивний інвентар: 

- прапорці 3–4-х кольорів (кількість відповідно до кількості дітей); 

- пампони різнокольорові по 2 на дитину; 

- різнокольорові хустинки (розмір 20-25 см); 

- квіти невеликих розмірів; 

- пластикові обручі; 

- м’ѐчі середнього розміру (відповідно до кількості дітей); 

- гімнастичні палиці; 

- музичний центр із великим вибором музичних композицій. 

Програмний матеріал у річному макроциклі із пріоритетним 

використаннѐм елементів спортивних танців показано в таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Структура і зміст кожного етапу річного макроциклу навчально-

тренувальних занять зі спортивних танців 

Зміст 

Етап 
підготовки 

Основний етап 
Закріпляячий 

етап 

Місѐці Місѐці Місѐці 

9 10 11 12 1 2 3 4 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретична підготовка.  
Техніка безпеки, правила 
поведінки під час 
навчально-тренувальних 
занѐть. 
Понѐттѐ про спортивні 
танці: основні кроки, 
положеннѐ рук тощо 

+ + + + + + + + + 

Загальна фізична 
підготовка.  
ЗРВ. Вправи длѐ м’ѐзів рук і 
ніг, тулубу, живота і спини. 
Прикладні вправи (вправи 
з предметами, з 
гімнастичноя палицея). 
Вправи зі скакалкоя, з 
гімнастичним м’ѐчем. 
Ходьба по гімнастичній 
лаві, із предметами, з 
переступаннѐм через 
предмети. Вправи на 
рівновагу 

+ + + + + + + + + 

Спеціальна фізична 
підготовка.  
Вправи самостраховки 
(дотриманнѐ безпечної 

- - + + + + + + + 
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дистанції під час танців). 
Вправи длѐ розвитку 
фізичних ѐкостей, длѐ 
вивченнѐ елементів 
спортивних танців: 
вправи длѐ розвитку 
гнучкості; вправи длѐ 
розвитку спритності; 
вправи длѐ розвитку 
швидкості; вправи длѐ 
розвитку сили 

Технічна підготовка.  
- закриті зміни; 
- відкриті зміни; 
- зворотній поворот; 
- натуральний поворот; 
- ланка; 
- зміна місць зліва направо 
і навпаки; 
- основний рух на місці; 
- закритий основний  
рух, тайм степ тощо 

- + + + + + + + + 

Змагальна підготовка. 
Ігри-естафети, 
Міні-змаганнѐ, 
Змаганнѐ за спрощеними 
правилами 

- - - - + + + + + 

 

Навчально-тренувальні занѐттѐ зі спортивних танців мали три 

структурні частини. Під час навчально-тренувальних занѐть важливо 

звернути увагу на урізноманітненнѐ виконаннѐ вправ під час їхнього 

багаторазового повтореннѐ, надавати перевагу цілісному методу 

розучуваннѐ, використовувати підвідні вправи.  

Під час навчально-тренувальних занѐть із елементами спортивних 

танців діти 5-6 років розучували технічні елементи двох танців основної 

програми: «Джайв», «Ча-ча-ча» (рис. 2) (Дегтѐрева, 2012). 

Головним видом діѐльності під час педагогічного дослідженнѐ був 

контроль та облік нормативних показників фізичних ѐкостей старших 

дошкільників на початку і наприкінці. Динаміка показників ЕГ і ЉГ маю 

можливість указати на ефективний вплив засобів спортивних танців на 

рівень фізичної підготовленості дітей 5-6 років (табл. 2). 
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Рис. 2. Технічні елементи двох танців «Джайв», «Ча-ча-ча» длѐ яних 

спортсменів 
 

Таблицѐ 2 

Динаміка рівня фізичної підготовленості старших дошкільників у ході 

дослідження 

Показники 

ЕГ (n=10) ЕГ (n=10) 

Вихідні дані Љінцеві дані Вихідні дані Љінцеві дані 

x  S x  S x  S x  S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Біг 10 (м) 3,1 0,4 2,7** 0,3 3,0 0,2 2,9 0,2 

Біг 20 м (с) 5,5 0,6 4,9** 0,5 5,6 0,5 5,3* 0,3 
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Частота рухів 

кистя руки 5 

с (разів) 

24,1 3,5 
28,5*

* 
3,6 23,9 3,1 26,4* 2,8 

Швидкість 

стрибків на 

місті за 5 с 

(раз) 

13,2 2,9 
16,8*

* 
3,5 13,1 2,8 15,6* 3,1 

Стрибки в 

довжину з 

місцѐ (см) 

89,1 6,5 
95,8*

* 
7,7 89 6,8 93,1* 7,2 

Метаннѐ 

тенісного 

м’ѐча (м) 

6,6 1,6 8,3** 2,3 6,7 1,8 7,6* 2,1 

Примітки: * зміни при р˂0,05; ** зміни при р˂0,01. 
 

Таким чином, у таблиці 2 показано динаміку змін рівнѐ фізичної 

підготовленості дітей ЉГ й ЕГ під час нашого педагогічного експерименту. 

Зокрема, у ЉГ зміни – при р˂0,05, у ЕГ – при р˂0,01. Це даю право вказати на 

ефективний вплив засобів спортивних танців на фізичну підготовленість 

яних спортсменів. 

Висновки. Опрацяваннѐ спеціальних наукових джерел указую про 

необхідність практичної реалізації нових підходів длѐ покращеннѐ рівнѐ 

фізичної підготовленості у сфері фізичної культури і спорту. Організм дітей 

необхідно розглѐдати ѐк цілісну систему, беручи до уваги на лише 

особливості фізичного розвитку, а й психічного в тому числі. Вік 5-6 років ю 

важливим, оскільки формуютьсѐ організм ѐк цілісна система, а наша задача – 

створити сприѐтливі умови длѐ гармонійного розвитку організму. 

Запропоновані занѐттѐ з елементами спортивних танців длѐ дітей старшого 

дошкільного віку не заміняять і не виклячаять обов’ѐзкових занѐть 

фізичноя культуроя відповідно до державних програм вихованнѐ і розвитку 

дитини. Маюмо на увазі впровадити в навчально-тренувальний процес 

тренувальні занѐттѐ зі спортивних бальних танців. Такі занѐттѐ сприѐтимуть 

не лише засвоюння техніки основних рухів виконаннѐ спортивних танців, але 

й покращення фізичної підготовленості початківців-спортсменів. 

Перспективи подальших наукових розвідок будуть пов’ѐзані з 

розробкоя програми тренувальних занѐть длѐ технічної підготовки у 

спортивних бальних танцѐх яних спортсменів. 
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РЕЗЮМЕ 
Максименко Людмила, Мирна Ангелина, Присяжнюк Елена, Мантулин 

Данило. Физическаѐ подготовка начинаящих в спортивных бальных танцах в течение 
годового макроцикла. 

Физическаѐ культура и спорт в современном мире в подавлѐящем большинстве 
рассматриваетсѐ как средство оптимизации физического состоѐниѐ человека. Не 
конструктивным ѐвлѐетсѐ подход, направленный на сам спортивный результат, когда 
комплексно не используятсѐ средства длѐ физического, технического, психического 
усовершенствованиѐ. Предложенные занѐтиѐ по спортивным бальным танцам длѐ 
детей старшего дошкольного возраста не заменѐят и не исклячаят обѐзательных 
занѐтий физической культурой в соответствии с государственными программами 
воспитаниѐ и развитиѐ ребенка. Имеем в виду внедрение в учебно-тренировочный 
процесс на начальном этапе подготовки тренировочных занѐтий по спортивным 
бальным танцам. Такие занѐтиѐ будут способствовать не только усвоения техники 
основных движений исполнениѐ спортивных танцев, но и улучшения физической 
подготовленности яных спортсменов. 

Ключевые слова: физическаѐ подготовка, начинаящие, спортивные бальные 
танцы, годовой макроцикл. 
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SUMMARY 
Maksymenko Lyudmila, Mirna Angelina, Prysyazhnyuk Elena, Mantulin Danilo. 

Physical training of beginners in sports ballroom dance during the annual macrocycle. 

Physical fitness is directly dependent on and related to physical development. 

Recently, sports dances have become very popular. But the issue of introduction of means of 

sports dances in the educational and training process of beginners is not sufficiently 

substantiated, which determines the relevance of our study. 

The following research methods were used for the study: analysis of scientific and 

special literature; pedagogical research methods (observation, experiment, testing of 

physical qualities); methods of mathematical statistics. 

The pedagogical experiment was organized in the Sumy regional branch of the All-

Ukrainian public organization of the Association of Modern and Variety Dance of Ukraine. 

Participants in our study were beginners of 5-6 years old in the number of 20 people. In the 

control group (CG), all organizational forms of classes were conducted in accordance with the 

regulatory program of organization and conduct of training sessions at the initial stage of 

preparation. In the experimental group (EG), the children practiced according to the Partial 

Rhythm Program “Dance Kaleidoscope”, which used the means of sports dances (“Jive”, 

“Cha-cha-cha”). There were the same number of classes in both groups of 108 classes in the 

annual macrocycle of 45 minutes each. 

The dynamics of changes in the level of physical fitness of children in the CG and EG 

during our pedagogical experiment indicates that in CG changes were at p˂0.05, in EG – at 

p˂0.01. This gives the right to point out the effective influence of ballroom dance on the 

physical fitness of young athletes. 

Key words: physical training, beginners, sports ballroom dance, annual macrocycle. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ 
 

У статті аналізуятьсѐ програмові вимоги до вивченнѐ фольклору в 5-9 класах 
середньої школи, їх репрезентаціѐ в підручниках з української літератури. 
Проведений аналіз засвідчив, що фольклорні жанри представлено широко й 
багатогранно, що дозволѐю формувати в учнів уѐвленнѐ про скарбниця фольклору ѐк 
естетичну цінність і джерело художньої літератури. Ознайомленнѐ зі зразками 
фольклорних творів сприѐю формування в школѐрів відомостей про історичне 
минуле України, життѐ, побут, звичаї, моральні цінності народу. 

Ключові слова: фольклор, шкільний підручник, зміст, навчаннѐ, учні, урок, 
жанри фольклору, національне вихованнѐ. 

 

Постановка проблеми. Ознайомленнѐ сучасних школѐрів зі специ-

фікоя національного українського фольклору, періодизаціюя його станов-

леннѐ, різноманітноя жанровоя системоя, історіюя розвитку й поетикоя 
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окремих жанрів, загальними особливостѐми усної народної творчості в 

контексті різних історичних періодів визнаютьсѐ педагогічноя спільнотоя 

філологів підґрунтѐм, на ѐкому будуютьсѐ сьогодні цілісна система вивченнѐ 

української літератури на засадах тісної взаюмодії фольклору і літератури.  

В умовах усе більш відчутної соціокультурної кризи та прогресуячої 

нестабільності морально-етичних норм і одночасного прагненнѐ більшості 

українців до державно-суспільного прогресу відбуваютьсѐ нинішню 

кардинальне оновленнѐ сучасної освіти. Тож перед усіма освітѐнами, а 

особливо українськими педагогами-словесниками, постаю актуальне 

першорѐдне завданнѐ – залучати учнівство до пізнаннѐ й набуттѐ 

особистісних цінностей відповідно до національно-культурного, духовного 

та історичного досвіду нашого народу.  

На порѐдку денному – оновленнѐ шкільних програм зі словесності і, 

відповідно, підручників. Основна увага науковців та авторів навчальної 

літератури зосереджена на виборі творів, зміст ѐких спрѐмовано на 

вихованнѐ освіченої особистості, вільної, творчої, духовно багатої. Љрім 

цього, на нашу думку, важливо залучити до освітніх програм також і твори 

малѐрського та музичного мистецтва, зразки з ювропейських літератур, що 

в сукупності дозволить відтворити цілісний процес культурно-мистецького 

розвитку України на тлі інших держав, сприѐтиме формування широкого 

світоглѐду підростаячого поколіннѐ, ѐке не лише знатиме своя історія, 

культуру, а й пишатиметьсѐ величчя здобутків українського народу, його 

славетних митців.  

Ми виходимо із загальновідомої тези, що першоджерелом 

мистецтва ю фольклор. Означене твердженнѐ не ю випадковим, адже 

більшість творів української літератури маю ремінісценції з фольклорних 

джерел. Письменники активно залучали і символи народної демонології, і 

описи звичаїв та обрѐдів, ѐкі виконували роль не лише ілястративного 

матеріалу, а лаконічно й доречно входили в композиційну структуру твору, 

передаячи емоційно-ціннісне навантаженнѐ складових сяжету, 

характеристик героїв, пейзажних картин чи інтер’юру та вбраннѐ тощо. На 

жаль, сучасні школѐрі, зростаячи в основному під впливом «необмеженої» 

інформації з Інтернету, виѐвлѐятьсѐ відірваними від генетичної морально-

етичної пам’ѐті пращурів, а зменшеннѐ кількості годин на вивченнѐ 

фольклору в 5-9 класах, звісно, не сприѐю поліпшення ситуації.  

Аналіз актуальних досліджень. Методичну складову опануваннѐ 

фольклору учнѐми закладів середньої освіти не можна назвати новоя чи 

малодослідженоя освітньоя проблемоя: основні аспекти її висвітлено в 
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академічних виданнѐх, її розглѐдали Н. Волошина, О. Вернигора, Г. Гучене, 

О. Љапіца, Л. Навознѐк, С. Привалова, Н. Самсоняк, А. Усова та інші. 

Науковцѐми акцентовано увагу на виховній ролі фольклору ѐк провідній, що 

регламентуютьсѐ в шкільному вивченні української літератури ѐк предмету.  

Однак, важливо зазначити, що вивченнѐ фольклору не ю і не може 

бути статичним чи незмінним ѐвищем. Як і весь інший зміст шкільної 

освіти, методика вивченнѐ фольклору маю гнучко реагувати на оновленнѐ 

освітнього інструментарія, технологій, темпів, інтенсивності поданнѐ 

інформації, її щільності тощо. Отже, на часі такі важливі методичні аспекти, 

ѐк-от: інновації вивченнѐ різноманітних фольклорних жанрів; інтерактивні 

методики і форми вивченнѐ на уроках; інформаційні технології та 

ресурсний супровід Інтернет-контенту тощо. Зазначимо також, що на 

сьогодні і сама проблема дослідженнѐ аспектів висвітленнѐ фольклору в 

чинних підручниках української літератури длѐ середньої школи в наукових 

розвідках представлена недостатньо. 

Мета статті полѐгаю у висвітленні проблеми вивченнѐ фольклорних 

жанрів учнѐми 5-9 класів на уроках української літератури та стану 

відображеннѐ теми в чинних підручниках.  

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставленої мети використано 

сукупність методів наукового дослідженнѐ, ѐк-от: загальнонаукові – длѐ 

аналізу наукової літератури, що стосуютьсѐ дослідженнѐ; аналізу, синтезу й 

узагальненнѐ наукової літератури, отриманих результатів – длѐ 

формуляваннѐ висновків.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинних програмово-

нормативних документів про освіту педагогічна спільнота своя діѐльність 

маю зосереджувати на вихованні національно свідомого громадѐнина 

України, а першорѐдна роль у цьому відводитьсѐ дисциплінам 

гуманітарного циклу, зокрема мистецтву слова – літературі.  

Незаперечним ю факт кардинальної зміни підходу науковців, 

методистів і педагогів до відбору творів длѐ вивченнѐ, що позначилосѐ на 

створенні нових програмових вимог до знань і вмінь учнів. Так, відповідно 

до діячої програми з української літератури длѐ 5-9 класів (Українська 

література, 2013) клячову роль відіграять компетентності, що органічно 

входѐть у концепція Нової української школи. З оглѐду на це, на уроках 

літератури слід працявати саме над літературноя компетентністя, «Її 

трактуюмо ѐк готовність і здатність працявати з текстами різних художньо-

естетичних систем, культурно-історичних епох, світоглѐдних оріюнтирів, 

традицій і стилів: розуміти зміст прочитаного, з’ѐсовувати авторську 
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позиція і художні засоби донесеннѐ її до читача, творити на основі 

прочитаного власні смисли щодо порушених проблем, висловлявати 

власну (подеколи критичну) позиція стосовно прочитаного, сприймати 

художній твір ѐк чинник формуваннѐ життювого досвіду та соціально-

психологічного й соціокультурного становленнѐ» (Програма, 2013, с. 5).  

Урок маю базуватисѐ на охопленні різноманітної інформації про 

українську історія, свѐтині, традиції та звичаї пращурів, роль славетних 

українців у розбудові незалежності держави. Одним із важливих аспектів у 

цьому процесі ю знайомство з усноя народноя словесністя, ѐке 

розпочинаютьсѐ з 5 класу. Основним елементом навчального процесу ю 

підручник, тому вважаюмо за необхідне простежити, ѐк матеріал підручника 

узгоджуютьсѐ зі змістовими лініѐми чинної програми з української літератури. 

Перше знайомство п’ѐтикласників з фольклором відбуваютьсѐ на уроці 

вивченнѐ міфів і легенд давніх українців. Цей матеріал маю стати ефективним 

стартом длѐ сучасних учнів у пізнанні усної народної творчості ѐк навчального 

змісту, адже вони добре знайомі з міфічними віртуальними героѐми 

світового фольклору, активно користуятьсѐ Інтернетом і ґаджетами. 

Учителеві варто скерувати пізнавальну активність п’ѐтикласників на 

відтвореннѐ поглѐдів наших предків на звичні длѐ сьогоденнѐ ѐвища 

природи, виникненнѐ світу, створеннѐ лядини, трактуваннѐ міфічних істот 

тощо у власних творчих проюктах: іграх, мультиплікаційних зображеннѐх, 

сяжетах віртуальних ігор, коміксах тощо. Важливо, що за такого методичного 

підходу вивченнѐ ціюї теми сприѐтиме ѐк усвідомлення учнѐми історичного 

розвитку культури українства, так і дозволить провести паралель між 

знаннѐми про природу і світ у давніх слов’ѐн та сучасних лядей. Передбачено 

повтореннѐ знань, отриманих у попередніх класах про легенду, набуттѐ 

навичок відрізнѐти реальні та фантастичні елементи лядської поведінки на 

прикладі таких зразків, ѐк-от: «Про зорѐний Віз», «Берегинѐ», «Чому пес живе 

коло лядини?» (за С. Плачиндоя), «Дажбог», «Неопалима купина» (за 

Є. Шморгуном), «Як виникли Љарпати», «Чому в морі ю перли і мушлі». Ці 

твори відображаять риси характеру давнього слов’ѐнина, його уѐвленнѐ про 

добро і зло, їхня роль у житті лядини. 

На сьогодні МОН України рекомендовано длѐ 5 класу два підручники 

з предмету авторів О. Авраменка (Авраменко, 2018) та Л. Љоваленко 

(Љоваленко, 2018).  

Підручник О. Авраменка знайомить учнів із теоретичними 

відомостѐми про легенду та її різновиди, про походженнѐ міфу, 

наголошуячи на тому, що це – «найдавніші види усної народної 
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словесності» (Авраменко, 2018, с. 7), побіжно зазначаютьсѐ про фольклор. 

Длѐ закріпленнѐ виучуваного матеріалу автор пропоную різноманітні види 

робіт: намалявати ілястрація, розповісти легенду про назву вулиці, села, 

міста тощо. Ознайомленнѐ з народними переказами відбуваютьсѐ під час 

читаннѐ тексту «Прийом у запорожці», зміст ѐкого знайомить учнів зі 

звичаѐми, дотепністя й мудрістя українського козацтва.  

Згадаюмо, що видатний український педагог В. Сухомлинський 

значну увагу приділѐв освітньому й виховному потенціалу казок, сам 

написав їх білѐ 2000, бо з власного вчительського досвіду знав, що читаннѐ 

та вивченнѐ казок дітьми, особливо народних, відіграю важливу роль, адже 

«Љазка, на думку педагога, ю благодатним джерелом вихованнѐ лябові до 

Батьківщини, ѐке нічим не можна замінити. Патріотична ідеѐ казки – в 

глибині її змісту; створені народом казкові образи, що живуть тисѐчоліттѐ, 

доносѐть до серцѐ й розуму дитини могутній творчий дух народу, його 

поглѐди на життѐ, ідеали, прагненнѐ. Љазка виховую лябов до рідної землі 

вже тому, що вона – творіннѐ народу» (Љовальчук, 1990, с. 203).  

Варто зосередити увагу учнів на тому, що українські народні казки 

маять автентичність, притаманну лише їм, бо на кожному національному 

ґрунті той самий сяжет різнитьсѐ своюрідними особливостѐми. Під час 

вивченнѐ теми «Народні казки» (Яйце-райце», «Мудра дівчина», «Летячий 

корабель») п’ѐтикласники не тільки дізнаятьсѐ про нових казкових героїв, 

незвичайні ѐвища, а й вивчаять нові понѐттѐ з теорії літератури: народна 

казка, тема, гіпербола. Автор уводить до підручника й елементи виразного 

читаннѐ, зосереджуячи увагу на особливостѐх прочитаннѐ прозових 

творів, зокрема народних казок.  

Післѐ колискової пісні мами, діти знаять напам’ѐть загадки, 

прислів’ѐ, приказки, із задоволеннѐм їх читаять. Здавна загадки свідчили 

про гостроту розуму, кмітливість лядини. Розділ «Із народної мудрості» 

передбачаю вивченнѐ загадок, прислів’їв та приказок, їх розмежуваннѐ. 

Наводѐтьсѐ відомості з теорії літератури, учні вперше знайомлѐтьсѐ з 

понѐттѐм «метафора» і навчаятьсѐ її застосовувати до загадок. Важливо, 

що автор підручника звертаю увагу на труднощі у визначенні прислів’ѐ і 

приказки, тому подаю докладний опис кожного виду усної народної 

словесності, наводить приклади, види, особливості використаннѐ.  

Підручник длѐ 5 класу за авторством Л. Љоваленко пропоную «Љарту 

розуму», ѐка відображаю всі основні понѐттѐ розділу «Світ фантазії та 

мудрості». Подано визначеннѐ, що таке «фольклор», ѐкі жанри маю, 

наведено їх приклади. У цьому ж контексті відбуваютьсѐ знайомство і з 
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літописами ѐк першими зразками словесного мистецтва. Длѐ закріпленнѐ 

теоретичного матеріалу наводѐтьсѐ питаннѐ длѐ учнів. Зважаячи на те, що 

нинішні школѐрі перебуваять у полоні віртуального середовища, 

захопляятьсѐ переглѐдом фантастичних мультфільмів, авторка пропоную 

цікаве завданнѐ післѐ вивченнѐ казки «Ох»: «Чи дививсѐ/дивиласѐ ти 

мультфільм «Зорѐні війни»? Хоч казка «Ох» та цей сучасний мультфільм 

створені в різні часи й на різних континентах, вони маять схожих героїв – 

чарівника Оха та наймогутнішого й найславетнішого майстра джедаїв Йода. 

Проаналізуй риси характеру й зовнішність цих двох героїв, визнач, чим вони 

між собоя подібні, а чим різнѐтьсѐ. Свої спостереженнѐ узагальни в довільній 

формі – «карті розуму», таблиці чи звичайному есе або творі! Поділисѐ 

своїми міркуваннѐми з однокласниками» (Љоваленко, 2018, с. 56). 

Під час вивченнѐ теми «Загадки. Прислів’ѐ та приказки» учні 

поглибляять знаннѐ з молодших класів про загадку, знайомлѐтьсѐ з 

тематикоя загадок, їх будовоя. Під час вивченнѐ народних прислів’їв 

авторка підручника зупинѐютьсѐ на особливостѐх цього жанру, бо в одному 

рѐдку міститьсѐ життюва мудрість предків, повчальність і узагальненнѐ 

досвіду. Учителеві варто наголосити, що ці жанри фольклору виникаять в 

усній народній творчості постійно, передаятьсѐ від поколіннѐ до 

поколіннѐ, маять виховне значеннѐ.  

Програмоя длѐ 6 класу передбачено ознайомленнѐ учнів з 

календарно-обрѐдовими і колисковими піснѐми. Підручник О. Авраменка 

(Авраменко, 2018) побудовано відповідно до програмових вимог, автор 

поглибляю знаннѐ шестикласників з теми «Фольклор», зосереджуячи 

увагу на роз’ѐсненні, що таке народні пісні і ѐкі буваять пісні за циклами 

залежно від пори року, ці відомості представлено в таблиці. Матеріал 

подано логічно, обґрунтовано, без обтѐжливої інформації, з прикладами 

пісень, колѐдок, щедрівок, колискових тощо.  

Підручник Л. Љоваленко (Љоваленко, 2014) відзначаютьсѐ подібними 

ж підходами до висвітленнѐ матеріалу, зокрема більш докладно подано 

теоретичний матеріал про обрѐдову творчість українців. Під час вивченнѐ 

веснѐнок авторка знайомить учнів із такими художніми засобами, ѐк 

паралелізм і контраст. Відповідно наводѐтьсѐ завданнѐ: знайти приклад 

художнього паралелізму в тексті пісні.  

З метоя зацікавленнѐ учнів традиціѐми пращурів пропонуютьсѐ й 

таке завданнѐ: «Уѐви, що машина часу перенесла тебе в минуле, за дві 

тисѐчі років від наших днів. Ти стоїш посеред полѐ. З-під землі 

пробиваютьсѐ молоденька травичка, ѐскраво світить сонечко. Поблизу – 
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гурт хлопців і дівчат, ѐкі граять у «Просо». Приюднуйсѐ до них. Дівчата й 

хлопці стаять у два рѐди одне проти одного. Слова пісні супроводжуятьсѐ 

відповідними рухами» (Љоваленко, 2014, с. 17). Більшість завдань у 

зазначеному підручнику спрѐмовані на самостійну творчу робочу учнів: 

підготувати проюкт, записати зразки пісень від членів родини, намалявати 

ілястрація тощо. 

Љалендарно-обрѐдові пісні маять надзвичайно велику виховну роль, 

ѐк і всі жанри фольклору, саме тому в аналізованих підручниках так 

докладно подано історія виникненнѐ, побутуваннѐ цих пісень, звичаї й 

обрѐди, пов’ѐзані з цим. А з ѐким зацікавленнѐм сучасні діти колѐдуять і 

щедруять! Љорисним буде, ѐкщо вчитель залучатиме до уроку і 

краюзнавчий матеріал рідного міста (села). 

У 7 класі на вивченнѐ суспільно-побутових пісень та коломийок 

відведено всього 4 години. За цей час учні маять повторити й закріпити 

відомості про пісенну спадщину українського народу та засвоїти матеріал 

про жанрово-тематичне розмаїттѐ суспільно-побутових пісень: козацьких, 

чумацьких, кріпацьких, солдатських, бурлацьких, заробітчанських тощо. 

Длѐ роботи з семикласниками запропоновано три підручники 

О. Авраменка, Л. Љоваленко та О. Міщенко.  

Длѐ учнів у підручнику О. Авраменка під час вивченні козацьких та 

чумацьких пісень запропоновано ознайомленнѐ з понѐттѐми пафос, 

пафосна мова у творі, художній паралелізм. Длѐ ілястрації тѐжкої праці 

чумаків застосовано картину І. Айвазовського «Чумаки на відпочинку». З 

метоя закріпленнѐ матеріалу про народні українські пісні наведено низку 

цитат відомих лядей різних часів про оригінальність, неповторність, 

мелодійність народних пісень.  

Зважаячи на виконаннѐ програмових завдань, що стосуятьсѐ 

насамперед розвитку й вихованнѐ національно зоріюнтованої молоді, 

автори всіх підручників приділѐять цьому багато уваги. Так, Л. Љоваленко 

наголошую: «Фольклорні твори – виѐв нашої етнічної самобутності, юдності 

й сили, шлѐх до осѐгненнѐ національного характеру» (Љоваленко, 2015, с. 

11). Авторка пропоную «маршрут розділу», де увага учнів зосереджуютьсѐ 

на клячових аспектах розділу: прочитаюш, вивчиш напам’ѐть, опануюш, 

дізнаюшсѐ, навчишсѐ відрізнѐти, удосконалиш, шукатимеш відповідь. 

Опрацяваннѐ матеріалу допоможе семикласникам знайти відповідь на 

проблемне питаннѐ: «Як український фольклор допомагаю пізнати 

національний характер нашого народу?» (Љоваленко, 2015, с. 11). Длѐ 

більш глибокого засвоюннѐ виучуваного матеріалу авторкоя подано 
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завданнѐ ѐк длѐ самостійного опануваннѐ учнѐми, так і за підручником, де 

зазначено різновиди суспільно-побутових пісень та їхня тематику, 

наведено приклади. 

У підручнику О. Міщенко відомості про значеннѐ народної пісні в 

житті кожного українцѐ подано крізь історичний дискурс Т. Шевченка, 

П. Грабовського, Лесі Українки, І. Франка, О. Довженка, В. Симоненка.  

У 8 класі учні більш ґрунтовно (9 годин) вивчаять фольклорну 

спадщину, представлену українськими історичними піснѐми та народними 

думами, це нові жанри длѐ восьмикласників. 

Різноманітність і багатство історичних пісень представлено такими 

зразками: «Зажурилась Україна», «Та, ой, ѐк крикнув же козак Сірко», «Ой 

Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізнѐк», «Чи не той то Хміль», «За 

Сибіром сонце сходить». Пропоновані матеріали знайомлѐть учнів з історіюя 

боротьби українців за свободу своюї землі, про звитѐжну участь козаків із 

турецько-татарськими ордами та польсько-шлѐхетськими загарбниками.  

Новітніми підходами відзначаятьсѐ підручники, надруковані в 

2021 році. Так, у підручнику О. Слоньовської (Слоньовська, 2021) матеріал 

про фольклор подаютьсѐ через проюкція сучасності, що маю новаторський 

підхід, забезпечую неперервність історії, визначних подій, а головне 

підтверджую думку, що фольклор – це скарбницѐ народної мудрості і 

невичерпне джерело не лише художньої творчості, а й мистецтва. З ціюя 

метоя авторка до кожної теми наводить цитати відомих дослідників 

етнографії (Г. Лозко), письменників (О. Довженка), репродукції картин, тим 

самим залучаячи учнів до дискусії, розмірковувань тощо. Під час 

ознайомленнѐ з думоя про Маруся Богуславку авторка наводить 

інформація про історія кобзарства в Україні, ѐвища, ѐке ю автентичним у 

світі, розповідаю про відомих кобзарів минулого й сучасності.  

Підручник Л. Љоваленко спрѐмований на повтореннѐ попередньо 

вивченого з теми народна піснѐ, фольклорні жанри, з оглѐду на це, і 

поданнѐ нового матеріалу про історичні пісні перегукуютьсѐ із уже відомим 

учнѐм матеріалом, наприклад, «Поѐсніть, у чому відмінність історичної 

пісні від літопису. Прочитайте в статті підручника реченнѐ, ѐке 

підтверджуватиме відповідь» (Љоваленко, 2021, с. 13). На прикладі пісні 

«Ой Морозе, Морозенку» учні вивчаять прийом заперечного паралелізму. 

Ураховуячи, що в 9 класі учні вивчатимуть українську літературу в 

історичному розвитку, авторка залучаю їх до ознайомленнѐ з визначними 

фольклористами ХІХ ст., ѐкі здійснили справжній прорив у збиранні 

фольклорних джерел, забезпечили науковий опис, виданнѐ, 
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розповсядженнѐ тощо. Першими речниками тут були М. Цертелюв, 

М. Максимович, І. Срезневський, А. Метлинський, П. Љуліш та ін.  

Відзначимо, що в підручнику О. Авраменка до кожної пісні подано 

історичний матеріал, довідку про учасника описуваних подій, що значно 

поглибляю інформативність уроку.  

У 9 класі, на жаль, закінчуютьсѐ ознайомленнѐ з усноя народноя 

творчістя. На вивченнѐ родинно-побутових пісень і народних балад 

відведено 4 години. Зважаячи, що це останні уроки з теми, у підручнику 

О. Слоньовської матеріал оріюнтовано на закріпленнѐ вже вивченого, увага 

зосереджуютьсѐ на ролі фольклору не лише в національному мистецтві, а й 

українській літературі зокрема. Вивченнѐ нового матеріалу подано за 

групами родинно-побутових пісень.  

Підручник О. Авраменка (Авраменко, 2017) спрѐмований на сучасний 

мистецький рух. Длѐ ознайомленнѐ з тематикоя родинно-побутових пісень 

запропоновано пригадати творчість українських митців Тіни Љароль і Сергіѐ 

Притули. Автор багато уваги приділѐю сучасним виконавцѐм, пропонуячи 

прослухати пісні в YouTube. Під час вивченнѐ балади, проведено паралель із 

літературним жанром балади, зокрема рекомендовано згадати жанрові 

ознаки на прикладі твору Т. Шевченка «Тополѐ». 

Отже, чинна програма длѐ 5-9 класів з української літератури 

забезпечую вчителеві можливість розкрити длѐ учнів усе багатство, 

різноманітність українського фольклору, показати душу народу крізь красу 

народних пісень; його кмітливість крізь загадки, прислів’ѐ і приказки; 

військову силу, патріотизм крізь народні перекази і легенди; історичне 

минуле, складний шлѐх до волі й незалежності крізь історичні, козацькі, 

рекрутські пісні. Авторами програм і підручників відібрано освітній матеріал, 

що ґрунтуютьсѐ на традиціѐх національної культури, відтворяю історичний 

шлѐх народу, пронизаний високоя моралля й щирими віруваннѐми, 

презентую тематичне та жанрове розмаїттѐ усної народної творчості. 

Зазначене спрѐмоване на розвиток національної самосвідомості учнів.  

Ущільненнѐ матеріалу призвело до значного зменшеннѐ годин на 

вивченнѐ фольклору, адже за попередньоя програмоя длѐ 5-11 класів 

(2011 р.) в 10 класі учні вивчали народний епос, народне віршуваннѐ, засоби 

уснопоетичної мови тощо. Сподіваюмосѐ, що інтенсифікаціѐ освітнього 

процесу, сучасні технології і цифровізаціѐ навчаннѐ, професіоналізм та 

методичний талант українських педагогів-філологів стануть запобіжними 

факторами на шлѐху збереженнѐ багаторічного досвіду залученнѐ учнів  

5-9 класів до ресурсів скарбниці фольклору українців. 
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Сьогоденнѐ дозволѐю бути оптимістами: учнівська молодь цікавитьсѐ 

зразками обрѐдового фольклору, свѐтковими театральними дійствами на 

його основі, вертепними варіаціѐми народних легенд і вірувань тощо. Усе 

частіше розігруятьсѐ молоддя народні вистави та здійсняютьсѐ хода 

колѐдників і щедрувальників, свѐткуятьсѐ Зелена неділѐ і Свѐто Љупала з 

характерними длѐ звичаювих традицій обрѐдами і піснѐми.  

Зазначене актуалізую потребу подальшого докладного вивченнѐ 

фольклору в школі, бо сучасна освічена лядина, перебуваячи в 

інформаційному полі новітніх засобів і технологій, часто прагне звернутисѐ 

до історичного минулого з метоя власної самоідентифікації: хто ми ю? ѐкі 

ми ю? Українці, ѐк і більшість населеннѐ планети, морально потерпаять від 

викривлень історії, негативізму наслідків геноциду і репресій за 

національністя, поширяваного манкуртства, знеціненнѐ моралі. То ж ми 

переконані, що вивченнѐ фольклору ю значимим і продуктивним шлѐхом 

поверненнѐ сучасного українства до культурно-мистецьких та морально-

етичних здобутків власного народу, ѐкий свѐто вірив у магічну силу слова, 

цінував обрѐди і прикмети захисту від усього лихого, прагнув побороти зло 

й несправедливість, вшанував природу за її родячість, вклонѐвсѐ батьку-

матері та рідній землі, захищав її навіть ціноя власного життѐ.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Проведений аналіз чинних підручників із української літератури длѐ 5-9 

класів зумовив низку висновків. По-перше, фольклорні твори маять не 

лише пізнавально-освітню значеннѐ, а й сприѐять народження в учнів чи 

посилення почуттѐ гордості за славне минуле українського народу, його 

звичаї, традиції, формуять усвідомлену причетність до вікової народної 

мудрості, культури, мистецтва. По-друге, без фольклору неможливим ю 

процес наступного засвоюннѐ цілісного курсу української літератури, а 

згодом, і осмисленнѐ осібної письменницької постаті в контексті розвитку 

історії національної літератури. По-третю, зменшеннѐ кількості годин на 

вивченнѐ зразків жанрів фольклору вважаюмо непродуктивним шлѐхом, бо 

втратимо в гуманітарній освіті в цілому.  

Перспективи подальших наукових розвідок убачаюмо в розробці 

методики дослідженнѐ фольклорних елементів у художніх творах, що 

вивчаятьсѐ за шкільноя програмоя. 
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РЕЗЮМЕ 
Пустовит Валерия. Отображение фольклора в школьных учебниках. 
В статье программные требованиѐ к изучения фольклора в 5-9 классах 

средней школы, их репрезентациѐ в учебниках украинской литературы. Проведенный 
анализ показал, что фольклорные жанры представлены широко и многогранно, что 
позволѐет формировать у учащихсѐ представление о сокровищнице фольклора как 
эстетической ценности и источнике художественной литературы. Знакомство с 
образцами фольклорных произведений способствовало формирования у школьников 
сведений об историческом прошлом Украины, жизни, быте, обычаѐх, моральных 
ценностѐх 

Ключевые слова: фольклор, школьный учебник, содержание, обучение, урок, 
учащиесѐ, жанры фольклора, национальное воспитание. 

SUMMARY 
Pustovit Valeriia. Display of folklore in school textbooks. 
The article analyzes the program requirements for the study of folklore in grades 5-9 

of high school, their representation in textbooks of Ukrainian literature. 
On the agenda is the issue of updating school curricula in literature, where the main 

focus of the author is on the inclusion of works, the content of which is aimed at upbringing 
of a free, creative, spiritually rich person. This is facilitated by the study of folklore, as in the 
arena of national and cultural life of Ukraine arose and exacerbated key problems – the 
revival of national identity, the formation of national character, art and culture in general. 
The basic center of this holistic systemic unity is the idea of the representation and 
interaction of the three main components of national identity – historicity, ethnicity and 
spirituality. All these components are characteristic of oral folk art. 

The purpose of this article is to highlight the problem of studying folklore genres by 
students in grades 5-9 at the lessons of Ukrainian literature, the display of the topic in 
existing textbooks. To solve this problem, a set of research methods was used, such as: 
general scientific – to analyze the scientific literature related to research; analysis, synthesis 
and generalization of the scientific literature, the results obtained to formulate conclusions. 

The analysis showed that folklore genres are widely and multifaceted, which allows 
students to form an idea of the treasury of folklore as an aesthetic value and a source of 
fiction. Acquaintance with samples of folklore works helped to form in schoolchildren 
information about the historical past of Ukraine, life, way of life, customs, moral values. 

Key words: folklore, school textbook, content, training, lesson, students, genres of 
folklore, national education. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті висвітлено результати дефінітивного аналізу змісту понѐть 
«професійне становленнѐ», «професійний розвиток», «професійне зростаннѐ» та 
«професійна кар’юра», що стало підґрунтѐм виокремленнѐ сутнісних характеристик 
процесу кар’юрного зростаннѐ науково-педагогічних і педагогічних працівників 
закладів професійної освіти. На основі переосмисленнѐ сутності наукових підходів до 
розуміннѐ природи професійного розвитку викладачів обґрунтовано теоретичні 
засади цього процесу. Автором досліджено та представлено нинішній стан 
практичного розв’ѐзаннѐ проблемних питань щодо кар’юрного зростаннѐ науково-
педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної освіти. 
Обґрунтовуятьсѐ провідні психолого-педагогічні чинники щодо розвитку професійної 
кар’юри педагогічних кадрів освітніх установ. Розкриваятьсѐ ступені корелѐційних 
зв’ѐзків між кар’юрним зростаннѐм педагогів закладів професійної освіти та їхніми 
індивідуально-особистісними характеристиками (стать, вік, тип темпераменту 
тощо), а також набутим досвідом фахової діѐльності.  

Ключові слова: професійна освіта, педагог закладу професійної освіти, 
професійний розвиток, кар’юрне зростаннѐ педагога, професійна кар’юра. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні й історико-політичні 

трансформації кардинально видозміняять суспільний поступ. 

Глобалізаційні процеси, стан соціально-економічних перетворень в Україні 

зумовляять необхідність пошуку оптимальних шлѐхів удосконаленнѐ 

різних сторін життѐ суспільства і, зокрема, професійної освіти. Її роль 

полѐгаю в: транслѐції і втіленні базових цінностей та цілей у розвиток 

українського суспільства; відтворенні соціального досвіду; зростанні 

інтелектуального і професійного потенціалу національної економіки; 

підготовці громадѐн країни до розв’ѐзаннѐ проблем сталого розвитку, 

розкритих у національних стратегіѐх. Професійне ж навчаннѐ науково-

педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної освіти 

впродовж життѐ розглѐдаютьсѐ в юдності базової формальної освіти; 

професійної діѐльності, що маю супроводжуватисѐ комплексом 

спеціальних заходів сприѐннѐ входження працівника в професія та 

безперервного професійного розвитку (Bazyl et al., 2019). Љар’юра ж 

зумовляю істотні зміни їхньої життювої стратегії, сприѐячи найбільш 

повному розкриття не лише професійного, а й особистісного потенціалу.  
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«Реалізаціѐ персоналізованої, лядиновимірної освіти, затребувана 

становленнѐм ринкової економіки, впливаю на процеси професійного та 

кар’юрного зростаннѐ педагогів, видозміняячи способи й механізми їх 

самоздійненнѐ. Професійно-педагогічна діѐльність, що детерміную 

самореалізація викладачів закладів професійної освіти в соціокультурній, 

фаховій, індивідуально-особистісній площинах, наразі ускладнена глобалі-

заційними перетвореннѐми, пов’ѐзаними зі стихійністя ринку, суспільним 

визнаннѐм соціально-економічних ѐвищ підприюмництва, поширеннѐм 

егоцентричного індивідуалізму, передбаченого впровадженнѐм концеп-

туальної моделі «суспільства загального блага» (англ. Welfare State)» (Базиль, 

2017, с. 75). У зв’ѐзку з цим актуалізуютьсѐ проблема професійного розвитку 

та кар’юрного зростаннѐ педагогічних працівників закладів професійної 

освіти. Її соціальна значущість увиразняютьсѐ суспільноя позиціюя розуміннѐ 

кар’юри ѐк складного соціально-психологічного ѐвища, ѐке охопляю всі сфери 

життюдіѐльності особистості, інтегрального процесу особистісного й 

професійного розвитку фахівцѐ, складного феномену буттѐ лядини.  

Аналіз актуальних досліджень. Науковий аналіз численних 

філософських, соціокультурних, психолого-педагогічних, навчально-

методичних досліджень свідчить, що автори частково зосереджуять увагу на 

проблемі забезпеченнѐ комфортних умов длѐ професійної самореалізації та 

кар’юрного розвитку фахівців різних галузей. Так, психолого-педагогічні 

аспекти кар’юрного розвитку учнівської і студентської молоді висвітляятьсѐ у 

працѐх С. Алюксюювої, О. Бондарчук, Д. Закатнова, М. Љлименко, В. Орлова, 

В. Радкевич та ін. Своюрідність особистісного розвитку фахівцѐ з позицій 

плануваннѐ та реалізації професійної кар’юри обґрунтовуютьсѐ в публікаціѐх 

В. Берга, Є. Љлимова, Л. Пітера, О. Романовського, В. Семиченко, Б. Швальбе 

та ін. Науковці наголошуять на нерівномірності стадій та етапів професійного 

розвитку особистості, позначаячи це ѐк індивідуальну траюкторія 

професійного зростаннѐ та професійної кар’юри. При цьому професійну 

кар’юру тлумачать ѐк послідовність професійних ролей, статусів та видів 

діѐльності в житті лядини, її професійне зростаннѐ у виробничій, соціальній, 

адміністративній чи іншій іюрархії. У більшості наукових праць йдетьсѐ про 

два типи кар’юрного розвитку лядини: особиста кар’юра – професійне 

зростаннѐ фахівцѐ до вершин професіоналізму, ѐкість результатів праці, 

самореалізаціѐ у професійній діѐльності й суспільне визнаннѐ; службова 

кар’юра – просуваннѐ лядини по службі, тобто зміна посад за зростаннѐм. 

Основні мотиви, цілі та механізми стимуляваннѐ лядини до професійної 

кар’юри розглѐдаятьсѐ у працѐх Л. Базиль, Г. Балла, Р. Бернса, Л. Виготського, 
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В. Молѐка, В. Орлова, В. Рибалки, Г. Романової, Е. Сандстрома, Д. Сьяпера, 

Д. Уінтера та ін. Про окремі механізми організаційного управліннѐ 

професійноя кар’юроя лядини йдетьсѐ в дослідженнѐх О. Бородіюнко, 

Г. Гольдштейна, Л. Љарамушки, С. Љові, Д. Френсіса, Е. Шейна та ін. У працѐх 

учених позиційовано кар’юру ѐк соціальне ѐвище, обґрунтовано її 

взаюмозв’ѐзок із суспільним поступом; розкрито сутнісні характеристики і 

структуру кар’юрної компетентності ѐк складової частини професійної 

компетентності у вимірі акмеології та психології професійного розвитку 

(М. Артур, В. Біскуп, О. Дубасеняк, О. Ључерѐвий, Є. Могільовкін, Л. Почебут, 

О. Садон та ін.). При цьому проюктуваннѐ кар’юри висвітляютьсѐ ѐк процес 

професійного самовизначеннѐ, ѐкий ґрунтуютьсѐ на відповідній «Я-концепції» 

особистості, тобто цілісного утвореннѐ, що зміняютьсѐ відповідно до дорос-

лішаннѐ лядини, обраннѐ відповідних життювих та професійних перспектив 

(Р. Бернс, Дж. Іванцевич, Е. Молл, Д. Сьяпер, Р. Тернер, Е. Хьяг та ін.).  

Дефінітивний аналіз тлумачень понѐттѐ «кар’юра» й вивченнѐ 

інтерпретаційних версій розуміннѐ науковцѐми сутності кар’юри даю змогу 

узагальнити такі три найбільш поширені варіанти його лексико-

семантичного змісту: 1) успішне просуваннѐ в галузі суспільної, службової, 

наукової та інших видів діѐльності; 2) рід занѐть, фах, професіѐ; 3) свідомо 

обраний і реалізований лядиноя шлѐх посадового зростаннѐ тощо. 

Більшість дослідників позиціонуять кар’юру ѐк професійний життювий 

шлѐх, професійну діѐльність, професійне самовизначеннѐ, а професійну 

кар’юру – ѐк процес професіоналізації, професійного становленнѐ й 

зростаннѐ, досѐгненнѐ високого професіоналізму, професійної 

майстерності, або ж, у вузькому сенсі – ѐк обійманнѐ певної посади задлѐ 

досѐгненнѐ певного соціального, зокрема й професійного статусу тощо. 

При цьому йдетьсѐ про об’юктивні критерії успішності кар’юри (соціальний 

успіх, послідовність професійних позицій, ѐкі займаю працівник в 

організації і у професії тощо) та суб’юктивні критерії (ступінь задоволеності 

життювоя ситуаціюя, особливості сприйманнѐ професійних успіхів, образу 

професійного життѐ та власної ролі в ньому) (Сьяпер, 1990; Поплавська, 

2002; Бондарчук, 2008; Базиль, 2017; Орлов, 2017; Љлименко, 2017). 

У дослідженнѐх останнього десѐтиліттѐ обґрунтовуютьсѐ нове 

баченнѐ сутності професійної кар’юри, окресляютьсѐ її зв’ѐзок з основними 

етапами професійного становленнѐ фахівцѐ у вимірі соціальної й 

педагогічної психології, теорії і методики професійної освіти. Відтак, 

професійна кар’юра фахівцѐ осмисляютьсѐ ѐк важливий показник розвитку 

лядини в соціальній системі, пов’ѐзаній із набуттѐм професійної 
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самоідентичності, реалізаціюя професійної мобільністя, прийнѐттѐм 

професійної культури, зокрема засвоюннѐм ціннісних оріюнтацій 

професійної діѐльності, соціальної відповідальності, безперервної 

самоосвіти, саморозвитку й самоактуалізації (Базиль, 2017; Орлов, 2017; 

Љлименко, 2017; Закатнов, 2016). Це, перш за все, – індивідуальна 

траюкторіѐ життювого та професійного шлѐху лядини, ѐка проюктуютьсѐ на 

етапі професійної підготовки. Тому у формуляванні завдань вищої школи 

важливо передбачати підготовку майбутніх педагогів професійного 

навчаннѐ до успішної самореалізації, здійсненнѐ об’юктивної самооцінки 

індивідуально-особистісних ѐкостей, оптимального вибору кар’юрних 

оріюнтацій і визначеннѐ цілей кар’юрного зростаннѐ в майбутній 

професійній діѐльності, а також ураховувати особливості професійного 

розвитку педагогічних працівників в умовах соціально-економічних 

трансформацій, специфіку їх самопроюктуваннѐ ѐк особистостей у 

дискурсивному багатокультурному та багатовимірному просторі. 

Матеріали та методи. У дослідницькому пошуку застосовано 

теоретичні методи: дефінітивний і логічний аналіз наукових праць, 

узагальненнѐ світоглѐдних позицій та інтерпретаційних варіантів розуміннѐ 

сутності професійної кар’юри, професійного розвитку, кар’юрного зростаннѐ – 

длѐ виѐвленнѐ психолого-педагогічних особливостей кар’юрного розвитку 

викладачів закладів професійної освіти; теоретичний аналіз, зіставленнѐ й 

узагальненнѐ концептуальних поглѐдів щодо досліджуваної проблеми – длѐ 

визначеннѐ проблемно-тематичних аспектів розв’ѐзаннѐ наукової проблеми; 

метод експлікації – длѐ уточненнѐ сутності авторських тлумачень, зокрема 

щодо кар’юрного зростаннѐ викладачів закладів професійної освіти та 

формуляваннѐ висновків дослідженнѐ. Психолого-педагогічні особливості 

професійного розвитку, а також кар’юрного зростаннѐ викладачів закладів 

професійної освіти зумовлені наѐвністя в них відповідної освіти, життювого й 

професійного досвіду. Зважаячи на це, визнаюмо актуальним, по-перше, 

висвітленнѐ взаюмозв’ѐзку між професійноя кар’юроя та особистісним і 

професійним розвитком, аналіз ѐкого передбачаю визначеннѐ, насамперед, 

змісту, типів, етапів професійної кар’юри особистості; по-друге, розкриттѐ 

специфіки й факторів професійної кар’юри; по-третю, аналіз психологічних 

особливостей професійної кар’юри.  

Виклад основного матеріалу. Вивченнѐ теоретичних напрацявань та 

практичного досвіду підготовки викладачів закладів професійної освіти 

актуалізую значущість професійно-оріюнтованого підходу до організації 

професійної підготовки таких фахівців та їх навчаннѐ протѐгом усього 
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життѐ, що передбачаю необхідність і можливість отримувати знаннѐ, 

необхідні длѐ вдосконаленнѐ рівнѐ професійної компетентності. Готовність 

викладачів закладів професійної освіти до кар’юрного зростаннѐ ю 

невід’юмноя складовоя професійного розвитку і передбачаю свідоме 

плануваннѐ кар’юри, самореалізація у професійно-педагогічній діѐльності 

та особистісний розвиток. Цьому сприѐю їх мотивуваннѐ до професійного 

становленнѐ та розвитку в майбутній фаховій діѐльності на основі аналізу 

відповідностей і перспектив розробленої професійної траюкторії за 

критеріюм ступенів реалізації здібностей, задоволеннѐ інтелектуальних та 

практичних потреб та професійних амбіцій. 

Проведений нами логічний аналіз наукових праць із психології праці 

(В. Молѐко, В. Рибалка та ін.) і психології професійного розвитку (Г. Балл, 

Є. Љлимов, Е. Помиткін, М. Прѐжников, В. Семиченко та ін.), синтез та 

узагальненнѐ результатів тривалих педагогічних спостережень свідчить, що 

мотивуваннѐ педагогів закладів професійної освіти, зокрема, визначеннѐ 

ними власних потреб, цільових оріюнтирів, настанов щодо здійсненнѐ 

фахових різновидів діѐльності ю одним із найбільш важливих завдань 

плануваннѐ кар’юрного розвитку. При цьому важливе значеннѐ маю 

самомотиваціѐ, тобто усвідомленнѐ кожним педагогом внутрішніх 

(особистісних) мотивів щодо успішної професійної діѐльності й кар’юрного 

зростаннѐ. Самомотиваціѐ професійної кар’юри передбачаю віднайденнѐ 

(і/або створеннѐ) викладачем у відповідному професійному середовищі 

стимулів щодо реалізації власних кар’юрних цілей, досѐгненнѐ професійних 

успіхів із подальшим прогнозуваннѐм та оновленнѐм індивідуальних мотивів. 

Як показую аналіз результатів педагогічних спостережень, поведінка та 

діѐльність особистості педагога стимуляятьсѐ, спрѐмовуятьсѐ та 

регуляятьсѐ мотиваціюя, фактично сукупністя мотивів, ѐкі формуять 

мотиваційну сферу, що аргументую думку про взаюмозумовленість 

мотивуваннѐ та професійної кар’юри педагогічних працівників. 

Важливоя психолого-педагогічноя особливістя кар’юрного 

зростаннѐ педагогів закладів професійної освіти визначаюмо фахову 

самоосвіту, ѐка зоріюнтована на їхня самореалізація ѐк унікальних 

особистостей. Прагненнѐ до самовдосконаленнѐ, самоосвіти ю важливим 

фактором професійного розвитку викладачів закладів професійної освіти, 

що забезпечую активізація, розвиток та актуалізація їхніх творчих 

здібностей, поглибленнѐ й розширеннѐ пізнавальних інтересів та 

формуваннѐ індивідуального стиля фахової діѐльності.  
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Науковий аналіз досліджень і власний педагогічний досвід дали 

змогу виокремити низку психолого-педагогічних особливостей 

професійного розвитку викладачів закладів професійної освіти, ѐкі, на нашу 

думку, сприѐтимуть кар’юрному зростання педагогічних працівників в 

умовах соціально-економічних трансформацій.  

Так, вивченнѐ інноваційного педагогічного досвіду, зустрічі із обміну 

досвідом з педагогами-новаторами, участь у роботі методичних об’юднань, 

форумів, фестивалів інновацій, виставок «Інноватика в освіті», «Сучасні 

заклади освіти», «Освіта та кар’юра» тощо сприѐю зростання рівнѐ розуміннѐ 

викладачами закономірностей освітнього процесу, розвитку набутих навичок 

щодо педагогічно правильного й методично поміркованого (виваженого) 

сприйнѐттѐ освітніх досѐгнень кожного учнѐ (студента) та їхніх творчих робіт, 

удосконалення вмінь виѐвлѐти причини виникненнѐ конфліктних і 

суперечливих ситуацій та визначати ефективні способи їх розв’ѐзаннѐ. У 

результаті постійного ознайомленнѐ з державними законодавчими актами 

щодо освіти, вихованнѐ та навчаннѐ, філософськоя, психолого-педагогічноя 

науковоя літературоя педагоги закладів професійної освіти поглибляять 

ступінь обізнаності з сутнісними характеристиками професійного навчаннѐ на 

кожному етапі цивілізаційного поступу, розвиваять уміннѐ аналізувати, 

узагальнявати, систематизувати й застосовувати теоретичні здобутки в 

педагогічній практиці. Участь педагогічних працівників у виконанні науково-

дослідницьких робіт, здійсненнѐ індивідуальних досліджень, виступи під час 

семінарів, вебінарів, засідань круглих столів, конференцій, педагогічних 

читань тощо не тільки формуять навички міжособистісного та групового 

спілкуваннѐ, емоційної врівноваженості, поглибляячи рівень фахової 

майстерності кожного педагога, а й спонукаять їх до професійного розвитку і 

кар’юрного зростаннѐ. Розвитку критичного мисленнѐ, удосконалення 

аналітичних навичок та реалізації творчих здібностей викладачів закладів 

професійної освіти сприѐю систематичне ознайомленнѐ з інноваційними 

здобутками й напрацяваннѐми закладів професійної освіти, розміщеними в 

засобах масової інформації (періодичних виданнѐх «Освіта», «Рідна школа», 

«Шлѐх освіти», «Професійна освіта» та інші, а також – в іноземних виданнѐх, 

ѐк-от: «Європейський науковий журнал» (ESJ) або «РУДН»), а також – 

підготовка та розміщеннѐ власних освітньо-професійних здобутків. При 

цьому длѐ кар’юрного зростаннѐ важливо, щоб педагог у межах фахової 

самоосвіти відчував академічну свободу (вільне самовираженнѐ). Навчальна 

діѐльність не може бути регульована та втиснута в межі інструкцій. Тільки на 

основі усвідомленнѐ педагогом такої свободи можлива ефективна 
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організаціѐ процесу професійного розвитку й кар’юрного зростаннѐ, що ю 

своюрідним пошуком його шлѐху, набуттѐм власного «голосу», власного 

«почерку». Викладач, ѐкий маю свободу самовираженнѐ, здатний керувати 

власним розвитком, може спрѐмовувати свої творчі сили на пошук нових 

способів навчаннѐ та вихованнѐ учнівської молоді (Базиль, Љлименко та 

Орлов, 2019). 

Викладачам закладів професійної освіти, постійно формуячи внутрішню 

ѐдро особистісного зростаннѐ, важливо бути обізнаними зі своїми сильними 

й слабкими сторонами, що ю неодмінноя умовоя кар’юрного зростаннѐ і до-

сѐгненнѐ професіоналізму. Водночас становленнѐ педагога закладу професій-

ної освіти ѐк професіонала та суб’юкта професійної кар’юри ми розглѐдаюмо у 

зв’ѐзку з процесом творчої самореалізації, що передбачаю сприйнѐттѐ, аналіз 

та усвідомленнѐ ідеалів культури, вершин професіоналізму.  

Аналіз практичного досвіду професійної діѐльності педагогів 

свідчить, що кожний працівник реалізую професійну кар’юру, базуячись, 

переважно, на особистісних характеристиках, системі цінностей та 

навичок. Успіх кар’юри багато в чому залежить від того, наскільки вдало 

зроблений професійний вибір, наскільки успішним було професійне 

самовизначеннѐ, зокрема щодо кар’юрних оріюнтацій та стратегій.  

У визначенні психолого-педагогічних особливостей кар’юрного 

зростаннѐ викладачів закладів професійної освіти враховуюмо наукову 

позиція В. Ф. Орлова (2017), ѐкий, ґрунтуячись на дослідженнѐх 

американського психолога Едгара Шейна (Edgar Schein), обстояю 

правомірність функціонуваннѐ восьми різновидів кар’юрних оріюнтацій. 

Стисло прокоментуюмо їх сутність.  

Љар’юрна оріюнтаціѐ «Професійна компетентність» притаманна 

педагогам, зоріюнтованим на професійне самовдосконаленнѐ, й пов’ѐзана 

з наѐвністя здібностей і можливостей самореалізуватисѐ саме у фаховій 

діѐльності. «Ляди з такоя оріюнтаціюя прагнуть бути майстрами своюї 

справи, вони буваять особливо щасливі, коли досѐгаять успіху в 

професійній сфері, але швидко втрачаять інтерес до тіюї роботи, ѐка не даю 

змоги розвивати свої здібності».  

«Менеджмент» – кар’юрна оріюнтаціѐ, що характерна особам із 

розвиненими задатками лідера та прагненнѐми координувати діѐльність 

інших осіб, інтегруячи їхні зусиллѐ, усвідомлявати власну відповідальність 

за кінцевий результат.  

Љар’юрна оріюнтаціѐ «Незалежність» притаманна творчим педагогам 

закладів професійної освіти і виражаютьсѐ ѐк їхню «намаганнѐ звільнитисѐ від 
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організаційних правил, приписів і обмежень. У них ѐскраво виражена 

потреба все робити по-своюму, самим вирішувати, коли, над чим і скільки 

працявати».  

Љар’юрна оріюнтаціѐ «Стабільність» зумовляютьсѐ потребоя 

особистості в безпеці і стабільності, прагненні щодо стабільності місцѐ 

роботи. Викладачі з такоя оріюнтаціюя воліять «перекласти 

відповідальність за розвиток своюї кар’юри на роботодавцѐ».  

«Робота з лядьми», «служіннѐ лядству», «допомога лядѐм», 

«бажаннѐ зробити світ кращим» ю оріюнтаціѐми педагогів, длѐ ѐких кар’юра – 

це служіннѐ лядѐм. Головним мотивом професійної діѐльності таких 

педагогів ю «потреба у визнанні, повазі до себе».  

Перевагами кар’юрної оріюнтації «Виклик» ю «прагненнѐ до перемоги 

над іншими, подоланнѐ перешкод, здатність до вирішеннѐ складних завдань, 

що вимагаять від лядини мобілізації всіх сил і можливостей, тобто конку-

рентоздатності». Љар’юрна оріюнтаціѐ «Інтеграціѐ стилів життѐ» притаманна 

особам, ѐкі воліять балансувати між різними аспектами саморозвитку й 

самореалізації. «Підприюмництво» – це кар’юрна оріюнтаціѐ таких лядей, ѐкі 

«прагнуть створявати нове й долати перешкоди, готові до ризику, 

зоріюнтовані на започаткуваннѐ власної справи й фінансовий успіх, прагнуть 

працявати так, щоб виконувана робота дійсно стала справоя життѐ, у ѐкому 

існуватимуть всебічні можливості длѐ самореалізації» (Орлов, 2017, с. 18-19). 

Щодо стратегій професійної кар’юри викладачів закладів професійної 

освіти доцільним, на нашу думку, ю наукові праці американського фахівцѐ з 

управліннѐ Майкла Драйвера. Дослідник обстояю правомірність існуваннѐ 

шести різновидів кар’юри.  

Зокрема сутність стратегії «Лінійна кар’юра» полѐгаю в тому, що 

особа, обравши відповідну галузь трудової діѐльності, наполегливо 

впродовж усього життѐ працяю в цій сфері, поступово зміняячи посади за 

іюрархіюя (наприклад, майстер виробничого навчаннѐ – викладач 

професійного навчаннѐ – керівник методичного об’юднаннѐ – директор 

закладу освіти і т.д.).  

«Стабільна кар’юра» – означену стратегія професійної кар’юри 

проюктуять та реалізуять особи, ѐкі ще з етапу здобуттѐ професійної освіти 

визначилисѐ з професійним вибором і безперервно самовдосконаляятьсѐ 

в межах обраної професії, підвищуячи рівень професіоналізму, і не 

прагнуть «просуватисѐ за іюрархіюя кар’юрного зростаннѐ».  

Стратегія «Спіральна кар’юра» обираять педагоги, ѐкі з високим 

рівнем ентузіазму працяять упродовж 5–7 років в закладі освіти, а потім, 
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втративши інтерес до педагогічної діѐльності, кардинально зміняять 

галузь працевлаштуваннѐ. 

Стратегіѐ «Љороткочасна кар’юра» характеризую трудову діѐльність 

осіб, ѐкі часто зміняять один різновид праці на інший. Випадково й 

тимчасово досѐгаять незначних підвищень. Як правило, це – 

низькокваліфіковані, часто недисципліновані працівники. 

Сутність стратегії «Платоподібна кар’юра» полѐгаю в підвищенні 

педагога за іюрархіюя кар’юрного зростаннѐ до певного рівнѐ, коли післѐ 

кількох підвищень працівник досѐг рівнѐ, ѐкий ю межея його 

компетентності. Саме на цій посаді й на цьому рівні педагог продовжую 

працявати до виходу на пенсія. 

«Љар’юра, що знижуютьсѐ (низхідна)» – це стратегіѐ кар’юри, за ѐкої 

лядина успішно починаю своя професійну діѐльність і кілька разів іде на 

підвищеннѐ. Однак, через непередбачувані обставини (хвороба, 

зловживаннѐ алкоголем тощо) знижуютьсѐ ѐкісний рівень її працездатності, 

що спричинѐю поверненнѐ до найнижчого рівнѐ кар’юри. 

На наше переконаннѐ, професійна кар’юра ю невід’юмноя частиноя 

життювої стратегії педагога. Вона заслужена, ѐкщо базуютьсѐ на 

особистісному зростанні й успішному самовдосконаленні, пов’ѐзаному з 

наполегливоя працея, досѐгненнѐм реальних результатів та 

усвідомленнѐм особоя педагогічної діѐльності в закладі професійної 

освіти ѐк життювого покликаннѐ. Добре, ѐкщо таку фахову кар’юру 

супроводжую кар’юрне зростаннѐ за іюрархіюя. Однак, не всі викладачі 

воліять обіймати адміністративні посади. Окремі педагоги переконані, що 

офіційне (службове) підвищеннѐ призводить до адміністративної 

зайнѐтості, витіснѐю професійний зміст діѐльності, тому прагнуть 

виконувати професійно-педагогічну діѐльність 25-40 років. Таку кар’юру 

також можна вважати успішноя, оскільки вона – змістовна, сповнена 

духовністя, супроводжуютьсѐ соціальним визнаннѐм, нагородами, 

приѐзня з боку учнівської (студентської) молоді, колег. 

Отже, професійна кар’юра – це, насамперед, рух. І рух не може бути 

без мети, напрѐму досѐгненнѐ життювого та професійного успіху, 

привабливої перспективи особистої кар’юри. 

Ми усвідомляюмо, що професійна діѐльність обов’ѐзково 

супроводжуютьсѐ змінами в структурі особистості педагога: відбуваютьсѐ 

інтенсифікаціѐ та динамічний розвиток ѐкостей, що сприѐять успішному 

виконання діѐльності, а також пригніченнѐ (уповільненнѐ) й навіть 

руйнуваннѐ окремих індивідуально-особистісних властивостей. Позитивний 
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вплив професії на особистість викладача професійного навчаннѐ виѐвлѐютьсѐ 

у формуванні професійної самосвідомості, педагогічної зоріюнтованості, 

педагогічного мисленнѐ, розвитку професійно важливих ѐкостей, оволодінні 

педагогічним досвідом тощо. Однак, вплив професії на особистість може 

мати й негативні проѐви, зокрема, загостреннѐ небажаних особистісних 

ѐкостей, «огрубіннѐ» та передача стереотипів поведінки, мисленнѐ, 

спілкуваннѐ. Усе це викликаю ускладненнѐ у взаюмодії з іншими лядьми та 

призводить до професійної деформації особистості викладача. Отже, 

професійний розвиток – це складний процес, що характеризуютьсѐ не тільки 

зростаннѐм та вдосконаленнѐм, але й професійним руйнуваннѐм, ѐке 

відображаютьсѐ змінами психологічної структури особистості викладача в 

процесі навчальної діѐльності. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що психолого-педагогічні 

особливості кар’юрного зростаннѐ педагогічних працівників закладів 

професійної освіти зумовляятьсѐ процесами самоосвіти, що сприѐю 

формування індивідуального стиля педагогічної діѐльності, допомагаю 

осмислити педагогічний досвід, самопізнаннѐ й самовдосконаленнѐ. 

Одним із сучасних методів професійного самовдосконаленнѐ, ѐк показую 

практичний досвід, ю метод «портфоліо» – інформаційно-аналітичний опис 

здобутків професійно-педагогічної праці, представленнѐ найбільш 

успішних методичних розробок, кращі зразки творчих робіт учнівської 

(студентської) молоді тощо. Він також може містити документи, ѐкі 

засвідчуять професійний розвиток (дипломи, сертифікати, подѐки, 

свідоцтва тощо), наукові, творчі праці, власні статті, статті відомих учених, 

ѐкі висвітляять особливості проблеми, над ѐкоя працяю власник 

портфоліо, психологічні дослідженнѐ, плани-конспекти уроків, виховні 

заходи. Метод «портфоліо» допомагаю викладачу професійного навчаннѐ 

не лише систематизувати педагогічний досвід, накопичені знаннѐ, але й 

дати об’юктивну оцінку власного професійного рівнѐ. Матеріали портфоліо 

доцільно впорѐдкувати відповідно до напрѐмів професійно-педагогічної 

діѐльності, інтересів, обраної наукової проблеми, років роботи тощо. 

Основоя длѐ роботи над портфоліо ю відображеннѐ професійного шлѐху, 

поглѐдів та планів кар’юрного зростаннѐ педагогічного працівника. 

Длѐ того, щоб довести свій реальний образ до ідеалу, потрібно вміти 

керувати власним розвитком. Перш за все, це означаю вміннѐ брати на себе 

відповідальність за власне життѐ та професійну діѐльність, будувати таку 

професійну освітня стратегія, ѐка враховую індивідуальні особливості, 

можливості, запити, задовольнѐячи потребу в освіті, підвищуячи 
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кваліфікація в обраній галузі, інтелектуальний, фізичний та духовний 

розвиток. І все це передбачаю оволодіннѐ навичками самоорганізації та 

самокерівництва. Самоорганізаціѐ виѐвлѐю психологічну готовність до 

педагогічної діѐльності, самокерівництво – свідоме управліннѐ своюя 

поведінкоя, психікоя, енергетичним потенціалом, контроль над емоціѐми, 

збереженнѐ здатності критично мислити й вирішувати складні проблеми. 

Отже, у науковій літературі та освітній практиці основними шлѐхами 

кар’юрного зростаннѐ педагогів визначено: професійне навчаннѐ, 

професійний розвиток, професійне самовдосконаленнѐ і самоосвіту. 

Љар’юрне зростаннѐ зумовляю принципово новий спосіб життѐ – творчу 

самореалізація в професії, що дозволѐю виѐвити індивідуальні та 

професійні можливості. Найкоротша «формула кар’юрного зростаннѐ у 

професійно-педагогічній діѐльності» – це постійна робота, творчість, 

гармоніѐ знань, почуттів та поведінки. Однак, досѐгненнѐ бажаного рівнѐ 

професійної кар’юри педагогів закладів професійної освіти гальмуютьсѐ 

негативними тенденціѐми в системі професійно-технічної освіти в Україні. 

Як наголошую В. О. Радкевич (2017), «сучасний стан професійної освіти 

засвідчую стрімке зниженнѐ її престижності, зумовлене економічноя 

кризоя, недосконалістя державного освітнього менеджменту, відсутністя 

професійної освітньої логістики, розбалансуваннѐм системи професійної 

освіти внаслідок непродуманого збільшеннѐ кількості закладів вищої 

освіти, зникненнѐм конкуренції під час вступу до закладів вищої освіти, 

перевиробництвом дипломованих фахівців і зниженнѐм ѐкості їхньої 

професійної підготовки, погіршеннѐм фінансового забезпеченнѐ закладів 

освіти і науково-педагогічних працівників, зниженнѐм авторитету вчителів, 

викладачів і майстрів навчаннѐ, високим рівнем безробіттѐ серед 

випускників тощо… З оглѐду на це, постаю необхідність модернізації 

системи освіти в Україні, що конкретизуютьсѐ такими положеннѐми: 

відповідальність держави за професійну освіту і навчаннѐ; забезпеченнѐ 

рівного доступу до здобуттѐ професійної освіти; визнаннѐ навчаннѐ на 

основі продуктивної діѐльності обов’ѐзковим компонентом програм 

професійної освіти; забезпеченнѐ різнорівневого контроля ѐкості 

професійної освіти за допомогоя професійних і освітніх стандартів, 

розроблених на компетентнісній основі; забезпеченнѐ взаюмозв’ѐзку 

загальної середньої та професійної освіти тощо» (Радкевич, 2017, с. 9-11). 

Нова ефективна система професійної освіти та навчаннѐ повинна 

стати основоя економічного процвітаннѐ країни, складовоя сталого 

розвитку суспільства, гарантом професійної самореалізації та постійного 
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професійного розвитку особистості протѐгом усього життѐ відповідно до її 

інтересів та потреб української економіки. 

Як відомо, кар’юра тісно пов’ѐзана з професійним самовизначеннѐм 

та професійним становленнѐм особистості. Серед дослідників, ѐкі вказуять 

на цей взаюмозв’ѐзок, слід, насамперед, назвати засновниця теорії «стадій 

професійного життѐ» Ш. Бялер, відповідно до ѐкої виокремляять такі 

фази життювого циклу лядини: 1) фаза, що передую самовизначення, коли 

професії ѐк роду занѐть ще немаю (16-20 років); 2) пошук покликаннѐ, 

сфери діѐльності, що найбільш відповідаю здібностѐм і прагненнѐм лядини 

(від 16-20 до 25-30 років); 3) пора зрілості особистості, коли уточнѐютьсѐ 

життюве покликаннѐ, накопичуютьсѐ життювий і професійний досвід (при 

цьому можлива «криза середини життѐ», перебіг ѐкої багато в чому 

визначаютьсѐ тим, ѐк лядина оціняю своя професійну доля (від 25 до 45-

50 років); 4) період завершеннѐ професійної діѐльності (від 45-50 до 65-70 

років); 5) від 65 років, коли провідним типом діѐльності стаю спілкуваннѐ. 

Подібний підхід запропонований американським психологом 

Д. Сьяпером, ѐкий у своїй концепції професійного самовизначеннѐ 

виокремляю п’ѐть періодів життювого циклу лядини, а саме: період росту 

(від народженнѐ до 14 років), «розвідки» або «дослідженнѐ» (15-24 роки), 

закріпленнѐ (25-44 роки), «збереженнѐ» (45-64 роки), «спаду» (післѐ 65 

років). Щодо останньої фази слід зазначити, що вивільненнѐ лядини з 

активного життѐ не ю невідворотним і залежить від багатьох факторів. При 

цьому результати лонгітядного дослідженнѐ Љ. Шайю свідчать, що згасаннѐ 

здібностей у значного числа лядей похилого віку відбуваютьсѐ через те, що 

ці здібності не використовуятьсѐ. Це згасаннѐ може бути призупинено, а за 

умови активного образу життѐ окремі здібності реалізуятьсѐ і навіть 

можуть набувати подальшого розвитку. Ризик професійного згасаннѐ тим 

нижчий, чим вища захопленість лядини професіюя, ѐка стимуляю 

інтелектуальну активність, постійне самовдосконаленнѐ тощо (Бондарчук, 

2008; Сьяпер, 1990; Шатковська, 2015).  

Отже, ѐк показуять результати дослідженнѐ, попри вся складність у 

плануванні та розвитку професійної кар’юри в сьогоднішній системі освіти 

через об’юктивні обставини, низький рівень сформованості у викладачів 

здатності до самоуправліннѐ кар’юроя зумовляютьсѐ їхніми 

психологічними особливостѐми, зокрема щодо особистісного розвитку. 

Ґрунтуячись на загальній психологічній теорії професійного розвитку 

лядини, ми маюмо підстави стверджувати, що процес виѐвленнѐ й 

подальшого розвитку цілісного динамічного комплексу індивідуальних, 
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професійно значущих ѐкостей педагогів трансформуютьсѐ на кожному з 

етапів їхнього професійного розвитку. Соціально-економічні зміни, 

спричинені цивілізаційними перетвореннѐми, такими, ѐк динамічний 

прогрес виробництва та поѐва ринкової економіки в Україні, вимагаять від 

спеціалістів переглѐду й переосмисленнѐ ціннісних оріюнтацій, 

усвідомленнѐ значущості набутих компетентностей та розробленнѐ 

стратегій кар’юрного розвитку (Базиль та Орлов, 2018; Базиль, Љлименко та 

Орлов, 2019). Тому професійний розвиток та кар’юрне зростаннѐ 

особистості педагога закладу професійної освіти в умовах ринкової 

економіки передбачаю подоланнѐ відповідних труднощів на кожному етапі 

професійного становленнѐ й розвитку, результати ѐкого відображаять 

ступінь розвитку індивідуально-особистісних та професійно-діѐльнісних 

складників, об’юднаних у системно-динамічну цілісність. 

Сьогоденнѐ диктую швидкі темпи розвитку та зміни підходів не тільки 

до розуміннѐ сутності, а длѐ забезпеченнѐ ефективних механізмів ѐк 

професійного розвитку, так кар’юрного зростаннѐ викладачів закладів 

професійної освіти. Так, В. Пуцов (2004), керуячись концептуальними 

ідеѐми психологів Є. Љлимова, В. Молѐка, М. Прѐжникова, В. Рибалки, 

В. Семиченко та ін., вважаю, що ці зміни пов’ѐзані з суспільноя 

необхідністя самореалізації кожного громадѐнина в технічно розвиненому 

й економічно нестабільному світі. Підтримуюмо думку дослідника, що, за 

умови самоусвідомленнѐ лядиноя власної потреби в поліфункціональній 

діѐльності, вона маю самореалізуватисѐ, насамперед професійно, ѐкісно й 

ефективно, стати конкурентоспроможноя й успішноя (Пуцов, 2004).  

Часто длѐ позначеннѐ професійного розвитку педагога у вітчизнѐних і 

зарубіжних наукових працѐх використовуять різні терміни, зокрема 

розвиток педагога, розвиток кар’юри, розвиток персоналу, розвиток 

лядських ресурсів, професійний розвиток, неперервна освіта, освіта 

впродовж життѐ, професійне становленнѐ та інші.  

Дослідженнѐ показую, що понѐттѐ «професійного розвитку педагога» 

трактуютьсѐ по-різному, тому вбачаюмо необхідність коротко прокоментувати 

зміст терміну. Так, А. Ґлетсорн (1991) визначаю це понѐттѐ ѐк «розвиток 

особистості педагога у професійному контексті на основі накопиченнѐ 

досвіду й систематичного аналізу власної педагогічної діѐльності» (Ґлетсорн, 

1991). Дж. Шіренс (2010) упевнений, що це «система різних видів діѐльності з 

метоя підготовки майбутніх викладачів до професійної діѐльності, що 

вклячаю початкову підготовку, програми введеннѐ у професія, 

післѐдипломну підготовку, неперервний професійний розвиток в умовах 
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діѐльності в закладі освіти. Така діѐльність розвиваю особистісні вміннѐ й 

навички, знаннѐ, майстерність та інші характеристики викладачів» (Шіренс, 

2010). Тобто професійний розвиток викладачів закладів професійної освіти – 

це неперервний процес, що охопляю такі складові: початкову підготовку, 

введеннѐ у професія та постійне вдосконаленнѐ особистісних, соціальних і 

професійних компетентностей педагога. O. Возняк наголошую, що це понѐттѐ 

ю «взаюмним потенціяваннѐм (когеренціѐ, підсиленнѐ) особистісних і 

професійних аспектів педагога та вихід на рівень системних ѐкостей цілого», а 

В. Семиченко вважаю професійний розвиток педагога «професійним 

моделяваннѐм, конструяваннѐм, прогнозуваннѐм» (Семиченко, 2001). 

Е. Віллегас-Реймерс (2003) обґрунтовую такі особливі характеристики 

професійного розвитку педагогів у світовому науково-освітньому просторі:  

 професійний розвиток викладачів базуютьсѐ на конструктивізмі, 

тому педагоги постаять ѐк суб’юкти активного навчаннѐ;  

 професійний розвиток – це процес, що відбуваютьсѐ в межах 

певного контексту, тому найбільш ефективноя його формоя ю щоденна 

професійно-педагогічна діѐльність;  

 професійний розвиток викладачів обумовляютьсѐ реформами, 

тому його доцільно вивчати й забезпечувати у зв’ѐзку з процесами 

формуваннѐ культури, а не лише у зв’ѐзку з поглибленнѐм знань, 

розвитком умінь, набуттѐм нових навичок, передбачених реалізаціюя 

освітніх програм;  

 педагоги – це рефлексуячі практики, ѐкі входѐть у професія з 

певноя базоя знань і набуваять нові знаннѐ й досвід, «дорощуячи» їх до 

попередніх, відтак, важливо допомагати їм формулявати нові педагогічні 

концепції, забезпечувати науковий супровід розкриттѐ ними сутності 

освітніх інновацій, підготовки методичних розробок, а також стимулявати 

їх до підвищенні набутих компетентностей щодо успішного здійсненнѐ 

професійно-педагогічної діѐльності;  

 професійний розвиток педагогічних кадрів реалізуютьсѐ у процесі 

співробітництва, найбільш ефективно – на основі тісної співпраці, науково-

методичної взаюмодії з науковцѐми, дослідниками, педагогами, 

соціальними партнерами, роботодавцѐми та ін.; 

 професійний розвиток викладачів здійсняютьсѐ на основі різних 

форм і способів організації, тому ю неперервним процесом оптимального 

вибору й поюднаннѐ різних форм, методів, технологій, ѐкі ю найбільш 

оптимальними в конкретній ситуації і в конкретному місці. 
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Науково-методологічним підґрунтѐм творчої самореалізації й 

саморозвитку педагога в контексті фундаменталізації навчаннѐ у 

професійній освіті, ю такі складники професійної компетентності: 

 володіннѐ системоя фундаментального предметного і 

методологічного знаннѐ;  

– здатність до теоретико-методологічного осмисленнѐ сучасних 

концепцій фундаменталізації вищої освіти, її дидактичних моделей, до 

виробленнѐ власної професійної позиції зі здійсненнѐ фундаменталізації 

навчаннѐ студентів;  

– стійка ціннісна оріюнтаціѐ на творчу самореалізація і саморозвиток 

у контексті фундаменталізації навчаннѐ студентів;  

– володіннѐ загальнонауковими і професійно-педагогічними 

методами пізнаннѐ;  

– набуттѐ високого рівнѐ методологічної, інтелектуальної, креативної, 

інформаційної культури;  

– виробленнѐ дослідного і креативного стиля мисленнѐ та 

діѐльності; 

– здатність і готовність до культуротворчого діалогу зі студентами; 

– здатність до теоретико-методологічного, критичного осмисленнѐ 

власного досвіду творчої, дослідницької діѐльності передового 

педагогічного досвіду (Шатковська, 2011, с. 193-196). 

Отже, професійний розвиток педагога – це тривалий, динамічний, 

багаторівневий і багатоплановий процес, що відбуваютьсѐ за чотирма 

стадіѐми професійного зростаннѐ: утвореннѐ професійних оріюнтирів, 

намірів особистості майбутнього педагога, основним критеріюм 

оціняваннѐ сформованості означених ѐкостей ю вибір професії загалом і 

конкретного виду діѐльності зокрема; здобуттѐ фахової освіти, головний 

критерій – професійне самовизначеннѐ; процес оволодіннѐ та входженнѐ в 

професія (з моменту вступу до закладу освіти – до початку самостійної 

професійно-педагогічної діѐльності), визначальними критеріѐми 

оціняваннѐ сформованих ѐкостей будуть показники результативності 

професійної діѐльності та рівень розвитку професійно значущих 

властивостей індивіда; самореалізаціѐ фахівцѐ в соціально-професійному 

просторі на основі виконаннѐ конкретних різновидів фахової діѐльності. 

Водночас, ми усвідомляюмо, що і професійний розвиток викладача 

закладу професійної освіти, і його кар’юрне зростаннѐ зумовляятьсѐ його 

особистісним становленнѐм загалом та, зокрема, засвоюннѐм нового 

досвіду, оновленнѐм знань, удосконаленнѐм умінь, трансформаціюя 
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мотивації й інтересів, а також постаять ѐк продукт і результат професійно-

педагогічної діѐльності. 

Висновки. Проаналізовані психолого-педагогічні особливості 

кар’юрного зростаннѐ викладачів закладів професійної освіти, що 

зумовляятьсѐ специфікоя організації професійного розвитку педагогів, на 

нашу думку, ю спробоя відповісти на виклики сучасності в потребі педагога-

професіонала ѐк головної рушійної сили освіти в суспільстві. Вважаюмо, що 

розглѐнуті засади навчаннѐ й розвитку дорослих не заперечуять традиційних 

дидактичних принципів педагогіки: частково вони їх розвиваять, частково 

кореляять із ними. Також убачаюмо позитив в оптимальному поюднанні всіх 

зазначених підходів, ѐкі значноя міроя доповняять один одного та ѐким 

притаманні спільні ознаки: за реалізації всіх розглѐнутих концептуальних 

засад організації професійного розвитку педагога залучаютьсѐ (ураховуютьсѐ й 

використовуютьсѐ) його досвід; особистість ю суб’юктом навчаннѐ й розвитку; 

цей процес маю професійний контекст.  

Отже, це уможливляю врахуваннѐ закономірностей розвитку й 

саморозвитку фахівцѐ та певних умов, у ѐких здійсняютьсѐ його 

професійний розвиток; забезпечую самореалізація творчого потенціалу 

особистості, набуттѐ нея конкурентоздатності та мобільності в соціумі ѐк 

намаганнѐ забезпечити високу ѐкість і ефективність своюї діѐльності, 

здатність ставити цілі й вирішувати завданнѐ в певних умовах. 

Незважаячи на складність у плануванні та розвитку професійної 

кар’юри керівників у сучасній освітній системі через об’юктивні обставини, 

можна виділити проблеми професійної кар’юри, що маять психологічний 

характер, зокрема психологічне небажаннѐ значної частини керівників 

закладів загальної середньої освіти до свідомого самоуправліннѐ шлѐхом 

професійного розвитку. Тому одніюя з важливих умов розвитку професійної 

кар’юри ю психологічна підготовка педагогів у процесі безпосередньої 

професійної діѐльності під час взаюмодії з практичними психологами освітніх 

організацій, а також у процесі підвищеннѐ рівнѐ кваліфікації персоналу 

освітніх організацій у закладах післѐдипломної педагогічної освіти. 

Результатом такої підготовки може стати сформована готовність розглѐдати 

себе ѐк лядину, що постійно розвиваютьсѐ, удосконаляютьсѐ, бачить 

перспективу, шлѐхи й напрѐми свого професійного та особистісного 

зростаннѐ, узгоджую власні професійні інтереси та інтереси організації тощо. 

Велика роль у контексті ціюї проблеми належить системі післѐдипломної 

педагогічної освіти, у межах ѐкої можливе запобіганнѐ «старіння» 

професійних знань, умінь, навичок завдѐки організації безперервного 
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професійного навчаннѐ, сприѐннѐ особистісному розвитку управлінців в 

умовах спеціально створеного соціального середовища. 

Підсумовуячи результати дослідженнѐ, підкреслимо особливості 

кар’юрного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О: мотиваціѐ, сутнісна природа ѐкої реалізуютьсѐ у прагненні до 

професійного зростаннѐ (набути ѐкомога більше знань; визнаннѐ колегами у 

своїй галузі; працявати з мінімальним втручаннѐм керівництва; передавати 

свої знаннѐ іншим); особистісне зростаннѐ, що означаю виѐвленнѐ міри того, 

наскільки викладачеві вдаютьсѐ розвивати самого себе, ѐк особистість у 

межах професійної діѐльності, тренінги з особистісного зростаннѐ та 

саморозвитку ѐк спосіб досѐгненнѐ цього аспекту; професійне зростаннѐ, ѐке 

може вклячати курси підвищеннѐ кваліфікації, навчаннѐ, обмін досвідом із 

колегами, наукова робота (дослідженнѐ); креативність, зокрема – уміннѐ 

розв’ѐзувати професійні проблеми нестандартно, відшуковувати нові підходи 

до розв’ѐзаннѐ щоденних проблем із метоя підвищеннѐ ефективності 

процесу професійного навчаннѐ, що виражаютьсѐ в результатах освітніх 

досѐгнень учнівської (студентської) молоді. 

Щодо зовнішніх аспектів кар’юрного розвитку викладачів закладів 

професійної освіти, то вони пов’ѐзані з діѐльністя адміністрації закладу 

(готовність допомагати та заохочувати особистісне зростаннѐ педагогічних 

працівників), допомогоя більш досвідчених колег та створеннѐм 

освітнього середовища закладу (мікроклімат у команді, можливість 

професійного та кар’юрного зростаннѐ). Іншими словами, щоб досѐгти 

гарних результатів, педагогу важливо постійно навчатисѐ; знати свої сильні 

та слабкі сторони, поступово формувати в собі той внутрішній стрижень, на 

ѐкому будуватиметьсѐ не лише професійний, але й особистісний розвиток. 
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РЕЗЮМЕ 
Базыль Людмила. Психолого-педагогические условиѐ карьерного развитиѐ 

преподавателей учреждений профессионального образованиѐ. 
В статье отражены результаты дефинитивного анализа содержаниѐ 

понѐтий «профессиональное становление», «профессиональное развитие», 
«профессиональный рост» и «профессиональнаѐ карьера», что стало основанием 
длѐ выделениѐ сущностных характеристик процесса карьерного роста научно-
педагогических и педагогических работников учреждений профессионального 
образованиѐ. На основе переосмыслениѐ сущности научных подходов к понимания 
природы профессионального развитиѐ преподавателей обоснованы теоретические 
предпосылки этого процесса. Автором исследовано и представлено нынешнее 
состоѐние практического решениѐ проблемных вопросов карьерного роста научно-
педагогических и педагогических работников учреждений профессионального 
образованиѐ. Обосновываятсѐ ведущие психолого-педагогические факторы 
развитиѐ профессиональной карьеры педагогических кадров образовательных 
учреждений профессионального образованиѐ. Раскрываятсѐ степени 
коррелѐционных свѐзей между карьерным ростом педагогов учреждений 
профессионального образованиѐ и их индивидуально-личностными 
характеристиками (пол, возраст, тип темперамента и т.п.), а также 
приобретенным опытом профессиональной деѐтельности. 

http://eprints.zu.edu.ua/8418/1/
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Ключевые слова: профессиональное образование, педагог учреждениѐ 
профессионального образованиѐ, профессиональное развитие, карьерный рост 
педагога, профессиональнаѐ карьера. 

SUMMARY 
Bazyl Liudmyla. Psychological and pedagogical conditions of career development of 

the teachers of vocational education institutions. 
The article highlights the results of a definitive analysis of the content of the concepts 

“professional development”, “professional growth” and “professional career”, which became the 
basis for highlighting the essential characteristics of the career growth of scientific and 
pedagogical workers of vocational education institutions. On the basis of rethinking of the 
essence of scientific approaches to understanding of the nature of teachers’ professional 
development, the theoretical foundations of this process are substantiated. The author studies 
and presents the current state of practical solution of the problematic issues related to the career 
growth of scientific-pedagogical and pedagogical workers of vocational education institutions. 
The leading psychological and pedagogical factors regarding development of the professional 
career of the pedagogical staff of the education institutions are substantiated. The degrees of 
correlations between the career growth of teachers of vocational education institutions and their 
individual and personal characteristics (gender, age, temperament type, etc.), as well as the 
acquired experience of professional activity are revealed. 

Key words: vocational education, teacher of vocational education institution, 
professional development, career growth of a teacher, professional career. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИПЛОМАТІВ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

У статті розглѐнуто проблему формуваннѐ професійної ідентичності 
майбутніх дипломатів у процесі професійної підготовки. Під час написанні статті були 
використанні загальнонаукові методи дослідженнѐ: емпіричні (опис) та теоретичні 
(аналіз, узагальненнѐ, поѐсненнѐ та ін.). З’ѐсовано, що роль визначеннѐ майбутнім 
дипломатом своюї професійної ідентичності зростаю, оскільки останнѐ ю одніюя з 
важливих умов професійного розвитку особистості, її самопізнаннѐ й самовдоско-
наленнѐ у професійній діѐльності, професійній самореалізації, творчій спрѐмованості і 
продуктивності. Установлено, що професійна спрѐмованість підготовки майбутніх 
спеціалістів міжнародного профіля забезпечуютьсѐ на основі здобутих інтегрованих 
знань, практичних умінь, навичок, професійних цінностей та особистісних ѐкостей, а 
вони, у своя чергу, сприѐять формування професійної ідентичності. 

Ключові слова: професійна ідентичність, самопізнаннѐ, самоаналіз, 
самовизначеннѐ, дипломат, професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідженнѐ професійної 

підготовки дипломатів та чинники, що обумовляять ця потребу, 

передусім, визначаятьсѐ масштабними трансформаціѐми в сучасному 

суспільстві. Останнім часом Україна стала помітним учасником 
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міжнародного життѐ, членом багатьох впливових міжнародних 

організацій, долучиласѐ до розробки та реалізації важливих політичних 

ініціатив, спрѐмованих на розвиток міжнародного співробітництва, 

врегуляваннѐ рѐду регіональних конфліктів, зміцненнѐ безпеки. Дипломат 

у сучасному суспільстві живе в багатовимірному просторі культури. Його 

буттѐ визначаютьсѐ тим, ѐкими знаннѐми, навичками й уміннѐми він 

володію. Сучасний дипломат виступаю одночасно в багатьох постатѐх – 

політика, перекладача, аналітика, експерта, вченого, публіциста, 

професійного актора (Ціватий, 2004, с. 18).  

Мета сучасної вищої школи української дипломатії – не тільки 

підготувати фахівцѐ в певній сфері діѐльності або управліннѐ. Йдетьсѐ про 

формуваннѐ дипломата, ѐк особи, здатної до різнобічної ефективної 

діѐльності та самовдосконаленнѐ впродовж усього життѐ, ѐк особи 

всебічно розвиненої, цивілізованої, високоосвіченої та 

високоорганізованої (Ціватий, 2004, с. 17).  

Особистість фахівцѐ в галузі міжнародних відносин повинна 

вирізнѐти чіткість цілей і соціально значущих ціннісних оріюнтацій, творче 

ставленнѐ до справи, прагненнѐм до високої продуктивності праці, до 

безперервного саморозвитку.  

Отож, учасники світової політики дедалі частіше опинѐятьсѐ перед 

досі невідомими викликами, ѐкі необхідно адекватно оцінити і на ѐкі треба 

дати ефективну відповідь. Зрозуміло, що це вимагаю високого 

професіоналізму дипломатів і всіх, хто працяю у сфері міжнародних 

взаюмин. Відповідно, маю підвищуватисѐ й рівень професійної підготовки 

таких фахівців (Мальський та Мороз, 2012, с. 4). Важливу роль у 

формуванні професіоналізму майбутніх дипломатів відіграю професійна 

ідентичність, ѐка досѐгаютьсѐ шлѐхом самоідентифікації майбутніх 

дипломатів під час професійної підготовки. Необхідність підвищеннѐ рівнѐ 

кваліфікації в майбутніх дипломатів під час професійної підготовки 

актуалізую проблему формуваннѐ їх професійної ідентичності, оскільки 

останнѐ ю одніюя з важливих умов професійного розвитку особистості, її 

самопізнаннѐ і самовдосконаленнѐ у професійній діѐльності, професійній 

самореалізації, творчій спрѐмованості і продуктивності (Љарпов, 2012). 

Аналіз актуальних досліджень. Професіѐ дипломата узагальняю 

досвід лядської діѐльності за тривалий історичний період, будучи 

квінтесенціюя таких спеціальних наук, ѐк історіѐ та міжнародні відносини, 

економіка і право, країнознавство та мовознавство та ін. Так, А. Торкунов 

та А. Панов підкресляять, що «дипломатіѐ ѐк наука потребую широкого 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
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кругозору й фундаментального, системного підходу. Основоя дипломатії ю 

глибокий та всебічний політико-дипломатичний ситуаційний і предметний 

аналіз» (Торкунов та Панов, 2014, с. 5).  

Різні аспекти підготовки майбутніх дипломатів досліджували 

М. Љлепар, М. Мальський, Ю. Мороз, Н. Ластовець, О. Опанасяк, Є. Пере-

бийніс, В. Ціватий та ін. Однак, зауважимо, що дослідженнѐ, ѐкі стосуятьсѐ 

проблеми формуваннѐ професійної ідентичності майбутніх дипломатів у 

процесі професійної підготовки, маять фрагментарний характер.  

Мета статті – розглѐнути проблему формуваннѐ професійної 

ідентичності майбутніх дипломатів під час професійної підготовки. 

Під час написаннѐ статті були використані загальнонаукові методи 

дослідженнѐ, емпіричні (опис) та теоретичні (аналіз, узагальненнѐ, 

поѐсненнѐ та ін.). 

Виклад основного матеріалу. Згідно з поглѐдами вчених, 

ідентичність – це результат взаюмодії самоідентифікації особистості та 

ідентифікації ззовні. На думку одного з провідних дослідників феномену 

професійної ідентичності Л. Шнейдер, «проблема ідентичності виникаю в 

напрѐмі реалізації життювої та професійної ідеології лядини, у напрѐмі 

становленнѐ професіоналізму <...> і щодо реалізації професійної підготовки 

фахівцѐ» (Шнейдер, 2001). 

Професійна ідентичність – це прийнѐттѐ індивідом професійних 

ціннісних позицій, санкціонованих у даному професійному просторі. У ній 

задіѐні ціннісні елементи (мотиваційні механізми), а також емоційні – 

вербальні характеристики. Іншими словами, досѐгненнѐ професійної 

ідентичності відбуваютьсѐ за допомогоя рефлексії й самооцінки відносин 

зовнішнього та внутрішнього світу. Становленнѐ професійної 

самоідентифікаціїі – це досѐгненнѐ професіоналізації, опосередковане 

тривалим і поетапним розвитком індивіда (Федченко, 2017, с. 91). 

Побудова професійної ідентичності – це створеннѐ власної моделі 

професійної поведінки, що маю такі властивості: мінлива протѐгом 

лядського життѐ; достатньо тривала длѐ реалізації на практиці (Гладкова 

та Пожарський, 2000, с. 256). 

Спочатку − це етап навчаннѐ, під час ѐкого відбуваютьсѐ накопиченнѐ 

досвіду й теоретичних знань. Наступним етапом процесу ю етап 

професіоналізації, коли майбутній дипломат спостерігаю, засвояю та уѐвлѐю 

себе і своя майбутня професія. Наступний етап – це етап саморефлексії, 

під час ѐкого відбуваютьсѐ усвідомленнѐ індивідом реального стану справ, 

прийнѐттѐ або неприйнѐттѐ себе ѐк професіонала. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
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Самоідентифікаціѐ майбутнього дипломата щодо його майбутньої 

професії передбачаю цілеспрѐмоване, самовмотивоване, організоване 

самопізнаннѐ, самоаналіз і самовизначеннѐ. 

Самопізнаннѐ – це своюрідний механізм пізнавальної діѐльності 

лядини, в основі ѐкого лежить процес рефлексії. Процес самопізнаннѐ 

вимагаю від суб’юкта значних зусиль, невпинної праці над собоя, дозволѐю 

відкрити себе, виѐвити свої позитивні ѐкості, можливості та задатки, ѐкі 

потім шлѐхом самовихованнѐ лядина зможе перетворити в здібності, а 

талант – у стійку рису характеру (Гончаренко, 1997). 

Найбільш важливими характеристиками  студентського віку ю 

активність та самостійність, ѐкі виѐвлѐятьсѐ в самопізнанні – першій ознаці 

активності особистості, що розвиваютьсѐ. Не пізнавши себе, не 

співставивши себе з іншими, не оцінивши себе, лядина не здатна до 

самооцінки. Самопізнаннѐ проѐвлѐютьсѐ в бажанні пізнати «хто ю ѐ» – на 

фоні «хто ю хто». Оцінка самого себе проходить, в основному, трьома 

способами: студент порівняю себе з ідеалом; даютьсѐ самооцінка на фоні 

досѐгнутих результатів і співставлѐютьсѐ думка про самого себе з думкоя 

старших лядей, товаришів (Вечірко, 2013, с. 29). 

Важливе значеннѐ в реалізації себе маю самоаналіз. Самоаналіз − 

співставленнѐ прийнѐтого плану самовихованнѐ з реальністя, 

результатами діѐльності, установленнѐ їх невідповідності та внесеннѐ 

необхідної корекції длѐ досѐгненнѐ наміченого, пошук причин відхилень 

тощо (Федченко, 2017, с. 92). 

Самоаналіз сприѐю майбутньому дипломату адаптуватисѐ до умов 

середовища життюдіѐльності; виступаю основоя динаміки і розвитку 

самосвідомості майбутнього дипломата, що дозволѐю змінявати уѐвленнѐ 

про себе і ставленнѐ до себе у процесі життюдіѐльності; ставить 

майбутнього дипломата в активну позиція стосовно свого життѐ, роблѐчи 

суб’юктом своюї життюдіѐльності (формуютьсѐ суб’юктивна життюва позиціѐ). 

Перша функціѐ самоаналізу – адаптаціѐ до умов життюдіѐльності і 

становленнѐ суб’юктної життювої позиції – це елемент процесу соціалізації і 

основа соціального самовизначеннѐ. Друга і третѐ функції – розвиток 

самосвідомості і становленнѐ суб’юктної життювої позиції – елемент 

процесу індивідуалізації і основа внутрішньоособистіного самовизначеннѐ. 

Третѐ функціѐ об’юдную першу і другу, оскільки процеси індивідуалізації і 

соціалізації знаходѐтьсѐ у взаюмозв’ѐзку, спрѐмовуять цілісний процес 

особистісного самовизначеннѐ (Лебедик, 2007, с. 74).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Професійна ідентичність безпосередньо пов’ѐзана з професійним 

самовизначеннѐм, професіоналізаціюя та становленнѐм професіонала ѐк в 

особистісному плані, так і в плані оволодіннѐ професійно значущими 

навичками й компетенціѐми. 

Самовизначеннѐ − визначеннѐ себе щодо вироблених у суспільстві і 

усвідомлено прийнѐтих лядиноя критеріїв становленнѐ особистості та 

подальша реалізаціѐ себе на основі цих критеріїв. «…У професійній  

діѐльності здійсняютьсѐ самовизначеннѐ молодої лядини, реалізуютьсѐ її 

персоналізаціѐ, у ѐкій виѐвлѐютьсѐ ѐк індивідуальне, так і загальне. Воно 

проѐвлѐютьсѐ в передачі суб’юктом елементів соціального цілого, образів 

поведінки, норм і разом із цим його власної активності, що маю 

надіндивідуальний характер…» (Петровский, 1996, с. 354-355).  

Його структурними елементами ю різновиди самовизначеннѐ 

(особистісне та професійне), ѐкі постійно взаюмодіять  

Особистісне самовизначеннѐ формуютьсѐ раніше за професійне. На 

основі особистісного самовизначеннѐ складаятьсѐ вимоги до професії. 

Рушійноя силоя самовизначеннѐ особистості ю розв’ѐзаннѐ протиріччѐ 

між: «хочу» − «можу» − «ю» − «ти зобов’ѐзаний», що трансформуятьсѐ в «ѐ 

зобов’ѐзаний, інакше не можу» (Федченко, 2017, с. 93). 

Самовизначеннѐ − свідомий акт виѐву й утвердженнѐ особистістя 

власної позиції в проблемних ситуаціѐх. Особливоя формоя 

самовизначеннѐ особистості ю професійне самовизначеннѐ. Професійне 

самовизначеннѐ − це складний динамічний процес оріюнтації особистості у 

професійно-трудовому середовищі, розвитку та самореалізації духовних і 

фізичних можливостей, формуваннѐ адекватних професійний намірів і 

планів, реалістичного образу себе, ѐк професіонала (Брушлинский та ін., 

2000, с. 300). Сучасне розуміннѐ професійного самовизначеннѐ охопляю 

проблеми взаюмозв’ѐзку професійного самовизначеннѐ із загальним 

життювим самовизначеннѐм особистості, впливів на особистість 

навколишнього соціального середовища, професійного становленнѐ і 

необхідність активної життювої позиції лядини. Це ю поштовхом длѐ 

залученнѐ механізмів загального і професійного саморозвитку з метоя 

ефективного виконаннѐ професійних функцій та обов’ѐзків. 

Аналіз наукової літератури дозволѐю зробити висновок, що термін 

«самовизначеннѐ» використовуютьсѐ длѐ позначеннѐ процесу 

дорослішаннѐ лядини, формуваннѐ життювої перспективи, життювих 

планів, вибору професії, своюї думки стосовно факту, події, тобто длѐ 

характеристик осмисленої та цілеспрѐмованої діѐльності лядини, що 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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врешті-решт  приводить до досѐгненнѐ поставленої мети. Дослідники, так 

чи інакше, пов’ѐзуять самовизначеннѐ лядини з процесом вибору нея 

власної позиції, свого життювого шлѐху (Вечірко, 2013, с. 15). 

Зауважимо, що складність професійної діѐльності дипломата 

передбачаю спеціально організований простір професійної підготовки. 

Формуваннѐ такого простору складаютьсѐ з низки умов: стратегічні – 

підходи, концептуальні позиції, що визначаять результат; та технічні – 

технології професійної підготовки в закладах вищої освіти. Під час відбору 

змісту професійної освіти фахівців міжнародного профіля, складанні 

робочих навчальних планів і програм необхідно брати до уваги 

регламентованість професії відповідними нормативно-правовими 

документами та особливостѐми професійної діѐльності, пов’ѐзаної з 

інформаційно-аналітичноя та організаційно-комунікаційноя діѐльністя. 

Одніюя з найслабших сторін професійного навчаннѐ майбутніх 

дипломатів В. Ціватий вважаю застосуваннѐ класно-урочної системи, що 

зоріюнтована на усередненні змісту і термінів навчаннѐ і не даю змоги 

врахувати наѐвні знаннѐ та вміннѐ майбутніх дипломатів, їх життювий 

досвід, здібності до навчаннѐ: «У професійній діѐльності особливе місце 

займаю мотиваціѐ, система пізнавальних потреб, ставленнѐ до 

одержуваної інформації. Зрозуміло, що традиційні форми навчаннѐ, 

зокрема лекціѐ, ѐка все ще залишаютьсѐ найпоширенішоя формоя 

навчаннѐ, не відповідаять зазначеним вимогам» (Ціватий, 2004, с. 23).  

З метоя вдосконаленнѐ та активізації освітнього процесу під час 

підготовки майбутніх дипломатів маю стати широке впровадженнѐ в 

навчальний процес активних методів навчаннѐ, ѐкі охопляять всі види 

аудиторних і позааудиторних занѐть, оріюнтовані на особистість, на її активну 

участь у саморозвитку, отриманнѐ ѐкісних знань, професійних умінь, розвиток 

світоглѐду, творчий підхід до вирішеннѐ конкретних проблем. Аналіз 

проблеми формуваннѐ готовності майбутніх дипломатів до професійної 

діѐльності показав необхідність застосуваннѐ інтерактивних технологій та 

активних методів навчаннѐ у процесі підготовки, зокрема: метод 

проблемного навчаннѐ, ділові, рольові, ігри, тренінги тощо, ѐкі сприѐять 

вироблення позитивної мотивації на майбутня професійну діѐльність, 

розширення пізнавального інтересу до оволодіннѐ обраноя професіюя, 

підвищення активності, усвідомлення своїх життювих і професійних 

оріюнтирів і реальних шлѐхів їх досѐгненнѐ. Інтерактивні методи навчаннѐ 

сприѐять розвиткові здібностей майбутніх дипломатів до самонавчаннѐ й 

самовдосконаленнѐ у професійній сфері, дозволѐять їм розвивати необхідні 
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в майбутньому професійні ѐкості, такі ѐк: здатність працявати в команді, 

проѐвлѐти ініціативу, брати на себе відповідальність за рішеннѐ, визначати 

проблеми, ставити завданнѐ і шукати шлѐхи їх вирішеннѐ, розвивати вміннѐ 

аналізувати нові ситуації та вносити на їх основі корективи в практику. 

Широке запровадженнѐ інтерактивних технологій та активних методів 

у процесі професійного навчаннѐ майбутніх дипломатів, зокрема під час 

професійно-тематичної практики і стажуваннѐ в МЗС України, сприѐю 

підвищення його ефективності, а відповідно, і рівнѐ кваліфікації та 

професіоналізму працівників-дипломатичної служби. Однак, слід 

ураховувати, що форми й методи навчаннѐ визначаятьсѐ безпосередньо 

викладачем, ѐкий обираю форми, методи і структуру навчаннѐ, ѐкі здатні 

забезпечиш високу його ефективність і результативність (Ціватий, 2004, с. 23).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Формуваннѐ професійної ідентичності майбутнього дипломата не 

відбуваютьсѐ одномоментно – це результат процесу комплексної 

професійної підготовки та формуваннѐ професійних і особистісних ѐкостей, 

причому основну роль у професійній підготовці відіграять знаннюва і 

компетентнісна складові, тобто формуваннѐ професійно значущих 

компетенцій. У сучасних умовах під час призначеннѐ на певні 

дипломатичні посади пріоритетними ю не лише професійні, а й особисті 

ѐкості майбутніх співробітників зовнішньополітичного відомства. 

Професійна ідентичність, безпосередньо пов’ѐзана з професійним 

самовизначеннѐм, професіоналізаціюя та становленнѐм професіонала ѐк в 

особистісному плані, так і в плані оволодіннѐ професійно значущими 

навичками та компетенціѐми. 

Інтерактивні технології та активні методи навчаннѐ у процесі 

підготовки дипломатів допомагаять молодим лядѐм вирішити, чи 

зможуть вони ефективно працявати в дипломатичному відомстві, та 

сприѐять формування професійних та особистісних ѐкостей. 

Професійна спрѐмованість підготовки майбутніх спеціалістів 

міжнародного профіля забезпечуютьсѐ на основі здобутих інтегрованих 

знань, практичних умінь, навичок, професійних цінностей та особистісних 

ѐкостей, а вони, у своя чергу, сприѐять формування професійної 

ідентичності. Об’юктивна реальність спонукаю приділѐти більше уваги 

формування професійних і особистісних ѐкостей майбутніх дипломатів.  
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РЕЗЮМЕ 
Балануца Александр. Формирование профессиональной идентичности будущих 

дипломатов в процессе профессиональной подготовки. 
В статье рассмотрена проблема формированиѐ профессиональной 

идентичности будущих дипломатов в процессе профессиональной подготовки. При 
написании статьи использовались общенаучные методы исследованиѐ: 
эмпирические (описание) и теоретические (анализ, обобщение, объѐснение и др.). 
Установлено, что роль определениѐ будущим дипломатом своей профессиональной 
идентичности растет, поскольку последнѐѐ ѐвлѐетсѐ одним из важных условий 
профессионального развитиѐ личности, ее самопознаниѐ и самосовершенствованиѐ 
в профессиональной деѐтельности, профессиональной самореализации, творческой 
направленности и производительности. Установлено, что профессиональнаѐ 
направленность подготовки будущих специалистов международного профилѐ 
обеспечиваетсѐ на основе полученных интегрированных знаний, практических 
умений, навыков, профессиональных ценностей и личностных качеств, что в 
комплексе способствует формирования профессиональной идентичности. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ идентичность, самопознание, 
самоанализ, самоопределение, дипломат, профессиональнаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Balanutsa Oleksandr. Formation of professional identity of future diplomats in the 

process of professional training. 
The article considers the problem of forming the professional identity of future 

diplomats in the process of professional training. It is found that the role of determining the 
future diplomat’s professional identity is growing, as the latter is one of the important 
conditions for professional development, personal self-knowledge and self-improvement in 
professional activities, professional realization, creative orientation and productivity. In 
writing the article, general scientific research methods: empirical (description) and 
theoretical (analysis, generalization, explanation, etc.) were used. The formation of the 
professional identity of the future diplomat does not occur simultaneously – it is the result of 
a process of comprehensive training and formation of professional and personal qualities, 
and the main role in training is played by knowledge and competence components. In 
modern conditions, when appointing to certain diplomatic positions, not only professional 
but also personal qualities of future employees of the foreign ministry are a priority. 
Professional identity, directly related to professional self-determination, professionalization 
and becoming a professional both in personal terms and in terms of mastering professionally 
significant skills and competencies, becomes a field of research in pedagogical science. 
Lectures and seminars, analysis of professional situations and trainings, role and business 
games, conversations with representatives of the diplomatic community help young people 
to decide whether they can work effectively in a diplomatic office and contribute to the 
formation of professional and personal qualities. The professional orientation of the training 
of future specialists of international profile is provided on the basis of the acquired integrated 
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knowledge, practical skills, professional values and personal qualities, and they, in turn, 
contribute to the formation of professional identity. 

Key words: professional identity, self-knowledge, self-analysis, self-determination, 
diplomat, professional training. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Метоя статті ю визначеннѐ й обґрунтуваннѐ принципів формуваннѐ 
підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи. Длѐ 
досѐгненнѐ мети було використано такі методи дослідженнѐ:  аналіз науково-
педагогічної літератури, узагальненнѐ, синтез, формуляваннѐ висновків. Згідно з 
логікоя процесу формуваннѐ підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ 
початкової школи, з позиції системного підходу ѐк методологічного підґрунтѐ, 
актуалізовано необхідність визначеннѐ принципів його організації. У площині аналізу 
актуальних досліджень різноаспектно представлено напрѐми дослідженнѐ заѐвленої 
проблеми в науковому дискурсі. Окреслено наукові позиції щодо дефініції понѐть 
«дидактичні принципи», «принципи навчаннѐ». На підставі проведеного теоретичного 
аналізу й узагальненнѐ виокремлено та обґрунтовано загальнодидактичні (гуманізації 
та гуманітаризації; науковості й ґрунтовності; фундаментальності; 
систематичності; свідомості й активності; цілісності та інтеграції) і специфічні 
принципи (інноваційності, суб’юктності та творчої самостійності, проюктної 
організації діѐльності, контекстного навчаннѐ) формуваннѐ підприюмницької 
компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи. 

Ключові слова: загальнодидактичні принципи, майбутній учитель, 
підприюмницька компетентність, початкова школа, системний підхід, специфічні 
принципи, формуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних 

трансформацій  українського суспільства за законами ринку та вільного 

підприюмництва, динамічності різномасштабних змін та інноваційності 

актуалізуютьсѐ необхідність утвердженнѐ компетентнісної освітньої 

парадигми, інноваційним елементом ѐкої ю підприюмницька компетентність. 

Система освіти сьогодні приділѐю винѐткову увагу формування 

підприюмницької компетентності майбутніх учителів, здатності до швидкої 

оцінки й реагуваннѐ на запити ринку освітніх послуг, позаѐк сучасні реалії 

соціокультурного життѐ вимагаять високих професійних та особистісних 

ѐкостей фахівцѐ, подоланнѐ стереотипів мисленнѐ, готовності до набуттѐ 

нового досвіду, самостійного створеннѐ робочих місць, почуттѐ 

відповідальності перед сім’юя, колективом, суспільством, державоя 
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(Гуменяк, 2019, с. 52), розуміннѐ політичних і соціально-економічних 

підвалин функціонуваннѐ держави, усвідомленнѐ особливостей організації 

економічної сфери, володіннѐ елементарними вміннѐми оптимально 

організувати свій час, бяджет, внутрішні й зовнішні ресурси з максимальноя 

користя длѐ себе (Лупаренко, 2020, с. 244). Відтак, перед закладами вищої  

педагогічної освіти постаю завданнѐ формуваннѐ в майбутніх учителів, 

зокрема початкової школи, підприюмницької компетентності. Логіка 

досліджуваного процесу з позиції системного підходу ѐк методологічного 

підґрунтѐ, зумовляю необхідність визначеннѐ принципів його організації. При 

цьому ми керуюмосѐ сформованим у науковому дискурсі розуміннѐм 

принципів (від лат. principium) ѐк провідних істин, початку, основи, вихідних 

положень, оріюнтирів длѐ побудови певної наукової теорії, основних вимог до 

діѐльності й поведінки, ѐкі визначаять їх спрѐмованість, відображаять розу-

міннѐ перебігу об’юктивних законів і закономірностей їх здійсненнѐ (Виш-

нѐкова, 1999, с. 493; Шлейермахер, 2004, с. 169). До того ж важливим длѐ нас 

ю те, що принципи в освіті, окресляячи певну систему вимог і правил, вказі-

вок, ѐк потрібно діѐти найкращим чином, аналізуятьсѐ ѐк базис реалізації 

певної освітньої концепції, що дозволѐю обґрунтувати доцільність певної 

педагогічної новації і регламентувати її застосуваннѐ (Белкин, 2000, с. 11).  

Аналіз актуальних досліджень засвідчив багатоаспектність 

представленнѐ в наукових розвідках порушеної проблеми у площині різних 

напрѐмів фахового спрѐмуваннѐ, а саме: досліджуятьсѐ принципи 

формуваннѐ підприюмницької компетентності майбутніх рестораторів 

(М. Ткаченко); майбутніх фахівців сфери обслуговуваннѐ (В. Майковська); 

майбутніх менеджерів (Є. Бюлан, М. Пономарьова, М. Стрельніков), фахівців 

економічного профіля (Ю. Білова), підприюмницької компетентності 

студентів у закладах вищої освіти (С. Лупаренко). Љонструктивним нам 

видаютьсѐ аналіз  принципів формуваннѐ цифрової компетентності майбутніх 

педагогів (О. Мирошниченко). Втім, питаннѐ дефініції принципів формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи  не 

студіяютьсѐ вченими, що й зумовило наш науковий пошук. 

Метою статті ю визначеннѐ й обґрунтуваннѐ принципів формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети було використано такі 

методи дослідженнѐ: аналіз науково-педагогічної літератури, 

узагальненнѐ, синтез, формуляваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу. Під час визначеннѐ принципів 

формуваннѐ підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ 
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початкової школи ми, передусім, виходимо з того, що в наукових розвідках 

принцип характеризуютьсѐ ѐк інструментальний абрис педагогічної концепції, 

що окресляютьсѐ в категоріѐх діѐльності ѐк методичний вираз пізнаних 

законів та закономірностей, знаннѐ про цілі, сутність, зміст, структуру 

навчального процесу, виражене у формі, ѐка даю можливість 

використовувати їх ѐк регулѐтивні норми практики (Љрасовська, 2017, с. 136).  

У контексті досліджуваної проблеми сукупність принципів 

(загальнодидактичних та специфічних) ю інструментальним виразом 

авторської концепції, що зумовляю здійсненнѐ на належному рівні процесу 

професійної підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи, оскільки  

таким чином віддзеркаляютьсѐ хід об’юктивних законів та закономірностей  

фахового навчаннѐ, скерованого на розвиток особистості студентів, 

визначаячи зміст, форми й методи навчальної роботи відповідно до 

загальних цілей та особливостей професійної педагогічної діѐльності. 

За Українським педагогічним словником дидактичні принципи 

трактуятьсѐ ѐк принципи дидактики, ѐкі визначаять зміст, організаційні 

форми й методи навчальної роботи згідно із загальними цілѐми вихованнѐ й 

закономірностѐми процесу навчаннѐ. При цьому до основних дидактичних 

принципів віднесено: науковість навчаннѐ, виховуячий характер навчаннѐ, 

наочність навчаннѐ, свідомість і активність у навчанні, міцність засвоюннѐ 

знань, систематичність і послідовність у навчанні, доступність навчаннѐ, 

індивідуальний підхід до учнів (Гончаренко, 1997, с. 89). У цьому ж 

довідковому виданні пропонуютьсѐ дефініціѐ «принципи навчаннѐ» ѐк 

основних вихідних положень теорії навчаннѐ. Зазначаютьсѐ також, що 

вітчизнѐна педагогічна наука розкриваю систему дидактичних принципів, 

виходѐчи з наукового розуміннѐ сутності вихованнѐ й навчаннѐ. Цѐ система 

ґрунтуютьсѐ на принципах: зв’ѐзку змісту й методів навчаннѐ з національноя 

культуроя і традиціѐми; виховуячого характеру навчаннѐ, науковості, 

систематичності, наступності, свідомості й активності учнів, наочності, 

доступності, індивідуалізації процесу навчаннѐ, уважного вивченнѐ інтересів, 

здібностей, нахилів кожного учнѐ (Гончаренко, 1997, с. 270). 

Нам імпоную позиціѐ В. Майковської щодо застосуваннѐ длѐ 

визначеннѐ сутності підприюмницької компетентності майбутнього фахівцѐ 

сфери обслуговуваннѐ методологічних принципів, загальноприйнѐтих, за 

твердженнѐм ученої, у педагогічних дослідженнѐх: юдності історичного й 

логічного, конкретно-історичний підхід до проблеми дослідженнѐ; 

усебічності та об’юктивності соціально-економічних та психолого-педагогічних 

процесів і ѐвищ; юдності теорії й практики (Майковська, 2020, с.212-213). 
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Суттювим уважаюмо використаннѐ вченоя загальнонаукового принципу 

співвідношеннѐ загального, особливого й одиничного ѐк методологічної 

підстави вирішеннѐ порушеного питаннѐ, де навчаннѐ у вищій школі 

віддзеркаляю рівень загального, професійна підготовка майбутніх фахівців 

сфери обслуговуваннѐ – рівень особливого, а виділеннѐ в ній 

підприюмницького складника – рівень одиничного (Майковська, 2020, с. 213). 

У площині порушеної проблеми конструктивним нам видаютьсѐ 

виокремленнѐ М. Ткаченко таких загальних принципів формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутніх рестораторів: гуманізації та 

гуманітаризації, наступності й перспективності, інтеграції, інтердисцип-

лінарності, надпредметності, професійно-економічної спрѐмованості, 

свідомості та творчої активності, особистісного і професійного розвитку, 

розвивального навчаннѐ й рефлексивності (Ткаченко, 2018, с. 147-148). 

За твердженнѐм О. Мирошниченко, основними дидактичними 

принципами, ѐкими необхідно керуватисѐ у процесі формуваннѐ цифрової 

компетентності майбутніх педагогів закладів вищої освіти, ю: науковості та 

систематичності, наочності й доступності, міцності результатів навчаннѐ, 

поюднаннѐ колективних та індивідуальних форм і способів навчальної 

роботи, свідомості й самостійності, інтегрованості та паралельності 

навчаннѐ (Мирошниченко, 2020, с. 138). 

Відповідно до результатів наукових досліджень (Волошина, 2011; 

Майковська, 2020 та ін.) доцільними під час формуваннѐ підприюмницьких 

ѐкостей майбутніх фахівців сфери обслуговуваннѐ ю такі дидактичні 

принципи: оріюнтованість вищої освіти на розвиток особистості 

майбутнього фахівцѐ; відповідність змісту вищої освіти сучасним і 

прогнозованим тенденціѐм розвитку науки; оптимальність поюднаннѐ 

загальних, групових та індивідуальних форм організації освітнього 

процесу; раціональне застосуваннѐ сучасних методів і засобів навчаннѐ на 

різних етапах підготовки фахівців; відповідність результатів підготовки 

фахівців вимогам, ѐкі висуваятьсѐ конкретноя сфероя їх професійної 

діѐльності, забезпеченнѐ їх конкурентоспроможності; юдності наукової, 

навчальної та позанавчальної діѐльності студентів; професійної 

спрѐмованості; професійної мобільності; проблемності; емоційності й 

мажорності всього освітнього процесу (Волошина, 2011). 

Љрізь призму викладеного вище під час розробленнѐ 

загальнодидактичних принципів, керуячись тим, що будь-ѐка навчальна 

діѐльність маю підпорѐдковуватисѐ дидактичним принципам, 

виокремляюмо такі, що забезпечуять формуваннѐ підприюмницької 
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компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи в контексті їхньої 

професійної підготовки в закладі вищої освіти: гуманізації та 

гуманітаризації; науковості й ґрунтовності; фундаментальності; 

систематичності; свідомості та активності; цілісності й інтеграції. 

Принцип гуманізації та гуманітаризації  центрую увагу на 

формуванні «особистісної зрілості» та «олядненні» змісту освіти 

(Гончар, 2010); ціннісно-мотиваційній домінанті особистісної оріюнтації 

фахової підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи, 

самоактуалізації в майбутній професійно-педагогічній, у тому числі 

підриюмницькій, діѐльності, смисложиттювій оріюнтації й проѐву 

професійної компетентності (Шишова, 1998). Цей принцип диктую 

необхідність гуманітарної спрѐмованості всіх навчальних дисциплін у 

закладі вищої освіти, що формуватиме критичність мисленнѐ, додаватиме у 

викладаннѐ колізії історії, логіку традицій відповідної предметної галузі, її 

соціальні й економічні підвалини, етичні і моральні аспекти, забезпечувати 

підготовку майбутнього вчителѐ початкової школи до життѐ та продуктивної, 

підприюмницької педагогічної роботи в нинішньому динамічному світі, 

усвідомленнѐ свого місцѐ в ньому. 

Сутність принципу науковості й ґрунтовності у площині дослідженнѐ 

відображаю визначальні дидактичні ідеї – наукове підґрунтѐ знань, їх глибоку 

усвідомленість і відповідність об’юктивній дійсності, що стимуляю пізнавальну 

діѐльність, розвиваю творчий потенціал особистості майбутнього вчителѐ 

початкової школи. Ми солідарні з думкоя С. Гончаренка щодо визначеннѐ 

науковості ѐк одного з найважливіших дидактичних принципів, в основі ѐкого 

«лежить об’юктивна закономірність: наукова картина світу, ѐка ю наслідком 

наукових знань про світ, може бути сформована лише на основі системи 

наукових знань про природу, суспільство і психіку лядини», висуваячи низку 

вимог до змісту освіти й методів навчаннѐ – тільки достовірні наукові факти й 

істини…» (Гончаренко, 1997, с. 228). Щодо ґрунтовності, то в ракурсі 

дослідженнѐ підприюмницькі знаннѐ, вміннѐ й навички ю ґрунтовними тоді, 

коли вони ю глибоко усвідомленими студентами й тісно пов’ѐзаними з 

педагогічноя практикоя, ю базисом конструктивної підприюмливої поведінки 

майбутніх учителів, що створяю передумови длѐ їхнього всебічного й 

професійного розвитку.  

Погоджуячись із Г. Матуковоя (Матукова, 2016), вважаюмо, що  

принцип фундаментальності уможливляю всебічне засвоюннѐ 

студентами наукових основ професійної підприюмницької діѐльності за 
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умови високого рівнѐ оволодіннѐ практичними професійними навичками, 

кореляячи з принципом науковості та ґрунтовності.  

Принцип систематичності сприѐю формування підприюмницької 

компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи у взаюмозв’ѐзку з 

компетентностѐми, що забезпечуять інтегративний результат фахової 

підготовки – компетентний учитель початкової школи, ѐкий умію швидко 

адаптуватисѐ в нестабільних умовах, здатний до ризику, самостійного 

вибору сфер діѐльності, поведінки, оріюнтований на успіх, саморегулѐція. 

Принцип свідомості й активності виѐвлѐютьсѐ в глибокому 

усвідомленні та осмисленні знань, засвоюнні правил підприюмницької 

діѐльності, свідомому ставленні студентів до навчальних занѐть, 

формуваннѐ підприюмницької компетентності через стимуляваннѐ в 

майбутніх учителів початкової школи пізнавальної та творчої активності, 

готовності сприймати нові знаннѐ і прагнути до самостійного пошуку цінної 

інформації у площині педагогічного підприюмництва.  

Під час виокремленнѐ принципу цілісності  та інтеграції керуюмосѐ 

науковоя позиціюя Д. Љільдерова щодо інтеграції ѐк важливого  

дидактичного  принципу, що сприѐю розбудові освітньої системи на засадах 

предметності ѐк загальної форми методу інтеграції в педагогічному процесі. 

Љонструктивноя нам видаютьсѐ думка вченого щодо фундаментальності 

процесу інтеграції в освітѐнській практиці, що зумовляю атрибути 

проюктуваннѐ дидактичної системи. Міжпредметна інтеграціѐ підвищую 

ефективність сприйнѐттѐ через реалізація таких функцій, ѐк диференціаціѐ, 

класифікаціѐ, або структуризаціѐ, систематизаціѐ, що ґрунтуютьсѐ на методі 

синтезу длѐ досѐгненнѐ цілісності (Љільдеров, 2012). 

Необхідність виокремленнѐ специфічіних принципів формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи  

випливаю з розуміннѐ принципу (за В. Љраювським) ѐк феномену 

методологічного знаннѐ, що виражаю оріюнтація будь-ѐкого виду 

методологічної діѐльності на перетвореннѐ практики, де «поруч із 

наѐвними характеристиками об’юктної галузі відбиваятьсѐ також тенденції, 

можливості її зміни і перетвореннѐ» (Љраевский, 2001, с. 9). З таких позицій 

нами визначені такі специфічні принципи формуваннѐ підприюмницької 

компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи: інноваційності, 

суб’юктності та творчої самостійності, проюктної організації 

діѐльності, контекстного навчаннѐ. 

Принцип інноваційності в контексті порушеної проблеми вбачаютьсѐ 

в динамічності змісту, форм, методів і технологій підготовки до 
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професійної діѐльності майбутнього вчителѐ початкової школи, що формую 

в нього підприюмницький досвід, інноваційний світоглѐд, здатність до 

творчого вирішеннѐ професійних завдань, уміннѐ проюктувати, 

організовувати і здійснявати професійну діѐльність та варіативно і гнучко 

вирішувати практичні завданнѐ. Це передбачаю вдосконаленнѐ освітнього 

процесу згідно з Державним стандартом початкової освіти, Професійним 

стандартом «Учитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти», перехід від «підтримувальної» до «випереджальної» інноваційної 

освіти, інтенсивно генеруячи не лише нові знаннѐ, але й нові технології. 

Згідно з принципом суб’юктності та творчої самостійності 

студент ю суб’юктом пізнавальної діѐльності, що усвідомляю мету навчаннѐ, 

володію вміннѐм плануваннѐ й організації своюї роботи, схильний до 

самоаналізу та самоконтроля, здатний брати на себе відповідальність за 

результати навчальної діѐльності, позаѐк саме суб’юктні властивості 

особистості, ѐк слушно відзначаю С. Рубінштейн, виѐвлѐятьсѐ у здатності 

тих, хто навчаютьсѐ, бути активними й самостійними в діѐльності, 

установлявати міжособистісні стосунки, вступати в діѐльнісну взаюмодія; в 

умінні прогнозувати, аналізувати й коригувати своя діѐльність (Рубиншейн, 

1999, с. 195). Реалізаціѐ цього принципу потребую спеціальної роботи 

викладача, спрѐмованої на формуваннѐ в майбутніх учителів початкової 

школи здатності до адаптації щодо нових умов навчаннѐ, спроможності 

освоявати соціальний простір, цілеспрѐмовано перетворявати себе. 

Ми солідарні з думкоя вчених (Шарина, 2018; Алюксююва, 2020; 

Майковська, 2020 та ін.), що принцип проюктної організації діѐльності 

реалізуютьсѐ через створеннѐ організаційних, методичних і змістових засад 

формуваннѐ підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ 

початкової школи, узагальненнѐ й систематизація знань студентів під час 

постановки цілей, плануваннѐ дій щодо їх досѐгненнѐ, втіленнѐ проюктного 

задуму та оцінки отриманих результатів; долучаю студентів до розв’ѐзаннѐ 

конкретних життюво важливих проблем, сприѐю розвиткові творчих 

здібностей, логічного й креативного мисленнѐ, ініціативності. При цьому 

ми виходимо з того, що в основу методу проюктів покладено його 

прагматичну спрѐмованість на результат, длѐ досѐгненнѐ ѐкого студенти 

повинні навчитисѐ самостійно знаходити і вирішувати проблему на основі 

знань із різних галузей, прогнозувати результати і можливі наслідки 

вибору варіантів вирішеннѐ проблеми, установлявати причинно-

наслідкові зв’ѐзки її виникненнѐ (Майковська, 2020, с. 209-210).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

111 

Цілком правомірним нам видаютьсѐ узагальненнѐ, що на основі 

принципу організації проюктної діѐльності створяятьсѐ можливості длѐ 

прийнѐттѐ рішеннѐ в умовах моделяваннѐ підприюмницької діѐльності у 

професійній сфері, що ініціяю пізнавальний освітній процес і запобігаю 

набуття «інертних» знань (Маклаков, 2001).  

Під час виокремленнѐ принципу контекстного навчаннѐ ми 

керувалисѐ базисними конструктивними ідеѐми, виѐвленими в науковому 

дискурсі: 

- ґрунтуваннѐ контекстного навчаннѐ на оріюнтирах гуманістичної 

педагогіки, позаѐк передбачаю максимальне наближеннѐ професійної 

підготовки до реалій майбутньої професійної діѐльності; упровадженнѐ 

практично оріюнтованих форм, методів та засобів навчаннѐ; формуваннѐ 

здатності майбутнього фахівцѐ аналізувати, прогнозувати й проюктувати 

траюкторія власного професійного шлѐху; розвиток професійних ѐкостей 

(Марчук, 2009); 

- акцентуваннѐ на формуванні професійної мотивації розвитку 

особистості, коли зміст навчальної діѐльності студента формуютьсѐ не лише 

в контексті логіки навчальних предметів, а й з моделі професіонала та 

логіки його майбутньої професійної діѐльності (Жукова, 2011).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 

підставі проведеного теоретичного аналізу й узагальненнѐ нами 

виокремлено та обгрунтовано загальнодидактичні (гуманізації та 

гуманітаризації; науковості й ґрунтовності; фундаментальності; 

систематичності; свідомості та активності; цілісності й інтеграції) і 

специфічні (інноваційності, суб’юктності та творчої самостійності, проюктної 

організації діѐльності, контекстного навчаннѐ) принципи формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи.   

Перспективи подальших наукових розвідок пов’ѐзуюмо з 

розробленнѐм концепції формуваннѐ підприюмницької компетентності 

майбутнього вчителѐ початкової школи в освітньому середовищі закладу 

вищої освіти. 

ЛІТЕРАТУРА 
Белкин, А. С. (2000). Основы возрастной педагогики. Москва: Академиѐ (Belkin, A. S. 

(2000). Foundations of age-related pedagogy. Moscow: Academy). 
Вишнѐкова, С. М. (1999). Профессиональное образование: словарь, клячевые понѐтиѐ, 

термины, актуальнаѐ лексика. Москва: НМЦ СПО (Vishniakova, S. M. (1999). 
Professional education: vocabulary, key concepts, terms, current vocabulary. 
Moscow: NMC SPO). 

Волошина, Т. А. (2011). Формирование предпринимательских качеств студентов 
педагогического вуза в процессе интерактивного обучениѐ (автореф. дис. … 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

112 

канд. пед. наук: 13.00.08). Санкт-Петербург (Voloshina, T. A. (2011). Formation of 
entrepreneurial qualities of students of a pedagogical university in the process of 
interactive learning (PhD thesis abstract). Saint Petersburg). 

Гончар, О. В. (2010). Педагогічна взаюмодіѐ ѐк клячова складова гуманізації 
навчального процесу у вищому навчальному закладі. Наукові записки. Серіѐ: 
Педагогіка, 2, 62-66 (Gonchar, O.V. (2010). Pedagogical interaction as a key 
component of the humanization of the educational process in higher education. 
Proceedings. Series: Pedagogy, 2, 62-66). 

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Љиїв: Либідь (Goncharenko, 
S. U. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv: Lybid). 

Жукова, И. А. (2011). Контекстное обучение как средство формированиѐ 
профессиональной компетентности будущих яристов (автореф. дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.08). Москва (Zhukova, I. A. (2011). Contextual training as a means of 
forming the professional competence of future lawyers (PhD thesis abstract). Moscow). 

Љільдеров, Д. Е. (2012). Інтеграційні процеси ѐк соціально-педагогічна проблема 
підвищеннѐ ѐкості освіти. Вища освіта України. Темат. вип. «Педагогіка вищ. 
шк.: методологіѐ, теоріѐ, технології», Дод. 1, Т. 2, 144-151 (Kilderov, D. E. 
(2012). Integration processes as a socio-pedagogical problem of improving the quality 
of education. Higher education in Ukraine. Thematic issue “Higher school pedagogy: 
methodology, theory, technologies”, Appendix 1, Vol. 2, 144-151). 

Љраевский, В. В. (2001). Методологиѐ научного исследованиѐ. Санкт-Петербург: СПб 
ГУП (Kraievsky, V. V. (2001). Research methodology. St. Petersburg: SPb GUP). 

Љрасовська, О. О. (2017). Теоретичні та методичні засади професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами 
інноваційних технологій (дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04). Житомирський 
державний університет, Житомир (Krasovska, O. O. (2017). Theoretical and 
methodological principles of professional training of future primary school teachers in 
the field of art education by means of innovative technologies (DSc thesis). Zhytomyr 
State University, Zhytomyr). 

Лупаренко, С. (2020). Зміст, форми й методи розвитку підприюмницької компетентності 
студентів у закладах вищої освіти. Актуальнi питаннѐ гуманiтарних наук, 28, 2, 
243-247 (Luparenko, S. (2020). Content, forms and methods of development of 
entrepreneurial competence of students in higher education institutions. Current 
issues of the humanities, 28, 2, 243-247). 

Майковська, В. І. (2020). Теоріѐ і практика формуваннѐ підприюмницької 
компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговуваннѐ у закладах вищої 
освіти (дис. … докт. пед. наук: 13.00.04). Суми (Maikovska, V. I. (2020). Theory and 
practice of formation of entrepreneurial competence of future specialists in the field 
of service in higher education institutions (DSc thesis). Sumy). 

Маклаков, А. Г. (2001). Общаѐ психологиѐ. СПб.: Интер (Maklakov, A. G. (2001). General 
psychology. St. Petersburg: Inter). 

Марчук, І. П. (2009). Формуваннѐ професійних ѐкостей майбутнього соціолога у 
процесі контекстного навчаннѐ (автореф. дис. … канд. пед.наук: 13.00.04). 
Запоріжжѐ (Marchuk, I. P. (2009). Formation of professional qualities of the future 
sociologist in the process of contextual learning (PhD thesis abstract). Zaporizhzhia). 

Мирошниченко, О. А. (2020). Формуваннѐ цифрової компетентності майбутніх 
педагогів вищої школи у процесі фахової підготовки (дис. … канд. пед. наук: 
13.00.04). Запоріжжѐ (Myroshnychenko, O. A. (2020). Formation of digital 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

113 

competence of future teachers of higher school in the process of professional training 
(PhD thesis). Zaporizhzhia). 

Рубинштейн, С. Л. (1999). Основы общей психологии. СПб.: Питер (Rubinstein, S. L. 
(1999). Fundamentals of General Psychology. SPb.: Peter). 

Ткаченко, М. В. (2018). Формуваннѐ підприюмницької компетентності майбутніх 
фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних 
закладах (дис. … канд. пед. наук: 13.00.04). Љиїв (Tkachenko, M. V. (2018). 
Formation of entrepreneurial competence of future specialists of restaurant business 
in vocational schools (PhD thesis). Kyiv). 

Шарина, А. В. (2018). Формирование предпринимательской активности обучаящихсѐ 
по специальности технического профилѐ профессиональных образовательных 
организаций (дис. … канд. пед. наук: 13.00.08). Нижний Новгород (Sharina, A. V. 
(2018). Formation of entrepreneurial activity of students in the specialty of the 
technical profile of professional educational organizations (PhD thesis). Nizhni 
Novgorod). 

Шишова, Г. Б. (1998). Допрофессиональнаѐ подготовка старшеклассников к 
предпринимательской деѐтельности (дис. … канд. пед. наук: 13.00.01). Љазань 
(Shyshova, G. B. (1998). Pre-professional preparation of high school students for 
entrepreneurial activity (PhD thesis). Kazan). 

Шлейермахер, Ф. Д. (2004). Герменевтика. Санкт-Петербург: Европейский дом 
(Schleiermacher, F. D. (2004). Hermeneutics. Saint Petersburg: European House). 

РЕЗЮМЕ 
Бортнюк Татьяна. Принципы формированиѐ предпринимательской 

компетентности будущего учителѐ начальной школы. 
Цель статьи – определение и обоснование принципов формированиѐ 

предпринимательской компетентности будущего учителѐ начальной школы. Длѐ 
достижениѐ цели были использованы следуящие методы исследованиѐ: анализ научно-
педагогической литературы, обобщение, синтез, формулирование выводов. Согласно 
логике процесса формированиѐ предпринимательской компетентности будущего 
учителѐ начальной школы, с позиции системного подхода как методологической 
основы, актуализирована необходимость определениѐ принципов его организации. В 
плоскости анализа актуальных исследований разноаспектно представлены 
направлениѐ исследованиѐ заѐвленной проблемы в научном дискурсе. Обозначены 
научные позиции относительно определениѐ понѐтий «дидактические принципы», 
«принципы обучениѐ». На основании проведенного теоретического анализа и 
обобщениѐ выделены и обоснованы общедидактические (гуманизации и 
гуманитаризации; научности и основательности; фундаментальности; система-
тичности; сознаниѐ и активности; целостности и интеграции) и специфические 
принципы (инновационности, субъектности и творческой самостоѐтельности, 
проектной организиции деѐтельности, контекстного обучениѐ) формированиѐ 
предпринимательской компетентности будущего учителѐ начальной школы. 

Ключевые слова: общедидактические принципы, будущий учитель, 
предпринимательскаѐ компетентность, начальнаѐ школа, системный подход, 
специфические принципы, формирование.  

SUMMARY 
Bortnyuk Tatiana. Рrinciples of the entrepreneurial competence formation of the 

future primary school teacher. 
The purpose of the article is to determine and substantiate the principles of formation 

of entrepreneurial competence of the future primary school teacher. To achieve this goal, the 
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following research methods were used: analysis of scientific and pedagogical literature, 
generalization, synthesis, formulation of conclusions. According to the logic of the process of 
formation of entrepreneurial competence of the future primary school teacher, from the 
standpoint of a systematic approach as a methodological basis, the need to determine the 
principles of its organization is actualized. 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. It is substantiated that in the context of the researched problem the set of 
principles (general and specific) is an instrumental expression of the author’s concept, which 
determines implementation of the process of professional training of future primary school 
teachers, as it reflects the course of objective laws and laws of development of students’ 
personality, determining the content, forms and methods of educational work in accordance 
with the general goals and features of professional pedagogical activity. Scientific positions 
on the definition of “didactic principles”, “principles of learning” are outlined. Didactic 
principles are interpreted as the principles of didactics, which determine the content, 
organizational forms and methods of educational work in accordance with the general 
objectives of education and the laws of the learning process. On the basis of the conducted 
theoretical analysis and generalization the general didactic (humanization; science and 
thoroughness; fundamentalism; systematicity; consciousness and activity; integrity and 
integration) and specific principles (innovation, subjectivity, contextual and creative 
organization) of entrepreneurial competence formation of the future primary school teacher 
are singled out and substantiated. 

Key words: general didactic principles, future teacher, entrepreneurial competence, 
primary school, system approach, specific principles, formation. 
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У статті розкрито проблему вдосконаленнѐ методичної та педагогічної 
підготовки фахівців, набуттѐ майбутніми вчителѐми біології готовності до 
організації проюктної діѐльності учнів, умінь та досвіду формуваннѐ 
компетентностей, активності, креативності. Мета статті полѐгаю в 
обґрунтуванні складових готовності майбутніх учителів біології до організації  
проюктної діѐльності учнів. У дослідженні використовуятьсѐ теоретичні та 
емпіричні методи. Уточнено понѐттѐ «професійна готовність», визначено 
компоненти, рівні готовності та встановлено спрѐмованість методичної 
підготовки на підвищеннѐ професійної компетентності в процесі фахової підготовки 
майбутніх учителів біології. 

Ключові слова: професійна готовність, учитель біології, пізнавальна 
діѐльність, проюктна діѐльність, предметна компетентність, компоненти 
готовності, рівні готовності, педагогічний супровід.  

 

Постановка проблеми. У Љонцепції розвитку педагогічної освіти 

наголошуютьсѐ на тому, що ѐкісна освіта ю одним із головних чинників 
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успіху, а педагог ю провідником позитивних змін (Концепціѐ розвитку 

педагогічної освіти, 2018). Головним напрѐмом розвитку освіти України, 

ѐк зазначаютьсѐ в Законі «Про вищу освіту», ю компетентність майбутніх 

фахівців, їх здатність упроваджувати в професійну діѐльність новітні 

наукові досѐгненнѐ, ефективно виконувати професійні обов’ѐзки на основі 

здобутих знань, умінь, навичок, способів діѐльності та практичного досвіду. 

Результатом сучасної освіти відповідно до «Стратегії розвитку вищої 

освіти в Україні на 2021-2031 роки» маю бути набуттѐ фахівцем 

універсальних компетентностей: уміннѐ здобувати знаннѐ, утілявати їх у 

практичній діѐльності, ѐкісно опрацьовувати інформація, здатність 

упроваджувати новітні технології, екологічність, критичність та системність 

мисленнѐ, креативність, комунікативні вміннѐ, мультифункціональність 

(Стратегіѐ розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, 2020). 

Усе це зумовляю зусиллѐ на впровадженнѐ особистісно-

оріюнтованого, компетентнісного підходу, на вдосконаленнѐ методичної та 

психолого-педагогічної підготовки фахівців, набуттѐ вмінь та досвіду 

формуваннѐ компетентностей в учнів у різних галузѐх біологічних наук. 

Відповідно до вимог Нової української школи, учитель маю забезпечити 

розвиток уѐвлень в учнів щодо природничо-наукової картини світу, умінь 

застосовувати наукові методи пізнаннѐ природи, використовувати знаннѐ в 

практичній діѐльності, спостерігати, аналізувати процеси та ѐвища, 

формулявати гіпотези, планувати та проводити дослідженнѐ, презентувати 

результати (Нова українська школа, 2016).  

Актуальність формуваннѐ в учнів предметної компетентності ѐк 

результату навчально-пізнавальної діѐльності зумовляю пошук дидактично 

обґрунтованого інструментарія, що дозволить розвинути в учнів уміннѐ 

проюктувати власну діѐльність, утілявати креативні ідеї, аналізувати 

результати досліджень, відстоявати своя думку. 

Існую суперечність між знаннювоя спрѐмованістя освіти студентів та 

необхідністя формуваннѐ професійної компетентності, що полѐгаю, у 

першу чергу, в уміннѐх організовувати суб’юкт-суб’юктну взаюмодія в 

навчальному процесі та розкривати пізнавальний потенціал учнів.  

Одним із шлѐхів розв’ѐзаннѐ даної проблеми ю вдосконаленнѐ 

системи педагогічної підготовки майбутніх учителів біології, набуттѐ ними 

готовності до ефективного виконаннѐ професійних обов’ѐзків, зокрема 

вкляченнѐ учнів у продуктивну діѐльність та набуттѐ ними знань, умінь, 

навичок відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні основи підготовки 

вчителѐ та розвитку педагогічної компетентності закладено дослідниками 

В. Адольфом, В. Андрущенко, Г. Баллом, А. Бойко, Н. Гузій, І. Зѐзяном, І. 

Љолесниковоя, А. Љузьмінським, З. Љурлѐнд, Н. Љузьміноя, А. Марковоя, 

Л. Мітіноя, О. Морозом, Е. Роговим, Є. Сахарчук, В. Сюриковим, В. Синенко, 

В. Сластьоніним, Л. Спіріним, А. Щербаковим та ін.  

Дослідження проблеми готовності майбутніх учителів до 

педагогічної діѐльності присвѐчено багато праць науковців (О. Біда, 

М. Дьѐченко, Л. Љандибович, Л. Љондрашова, М. Љоць, Н. Љузьміна, 

С. Литвиненко, А. Ліненко, В. Рибалко, О. Савченко, В. Сластьонін, 

Л. Столѐренко та ін.). Розроблено підходи до формуваннѐ готовності 

майбутніх педагогів – функціональний (М. Левітов, В. Пушкін), 

особистісний (Л. Божович, О. Петунін), діѐльнісний (А. Деркач, 

М. Дьѐченко, Є. Љлімов), результативний (Н. Чорна), психологічний 

(В. Молѐко, В. Сластьонін, В. Стремкова), системний підхід (Љ. Абульханова-

Славська, В. Шадріков та ін.); культурологічний (О. Міщенко). 

Науковцѐми обґрунтовано компоненти готовності майбутніх учителів 

до педагогічної діѐльності: В. Староста виділѐю мотиваційний, когнітивний, 

процесуальний, рефлексивний компоненти (Староста, 2019, с. 8);  Н. Чорна – 

мотиваційно-вольовий, когнітивно-інтелектуальний, креативно-діѐльнісний 

(Чорна, 2012); О. Самойленко – мотиваційний, інформаційно-теоретичний та 

практично-технологічний (Самойленко,  2015); Т. Шестакова виокремляю 

мотиваційний, інтелектуальний, емоційно-вольовий, соціальний компоненти 

(Шестакова, 2006); Н. Романяк та О. Сорочинська зазначаять, що 

компонентами готовності майбутнього вчителѐ біології до позакласної 

еколого-натуралістичної роботи з учнѐми ю ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, діѐльнісний, особистісний (Романяк та Сорочинська, 2017). 

І. Љрасноштан, Т. Небикова у структурі готовності до професійної діѐльності 

визначаять мотиваційний, когнітивний та операційно-діѐльнісний 

компоненти (Љрасноштан та Небикова, 2018). 

Підготовці майбутніх вчителів біології присвѐчено дослідженнѐ 

А. Бистрякової, М. Верзіліна, Н. Грицай, А. Єрмаковой, Г. Жирської, 

О. Мехед, Н. Міщук, І. Мороза, І. Пономарьової, Л. Рибалко, А. Степаняк, 

Д. Трайтака, О. Цуруль, Т. Чистѐкової, В. Шулдика. Трактуваннѐ категорії 

«готовність до педагогічної діѐльності» маять інтегративний характер, що 

пов’ѐзано з багатоаспектністя даного понѐттѐ, ѐке поюдную особистісну, 

інтелектуальну, мотиваційну, діѐльнісну складові. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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Л. Рибалко визначаю готовність ѐк особистісну комплексну 

характеристику мисленнѐ, свідомості, ѐкостей майбутнього вчителѐ, ѐкі 

забезпечуять продуктивне здійсненнѐ педагогічної діѐльності (Рибалко, 

2008, с. 16). Тіюї самої думки дотримуютьсѐ А. Бистрякова, дослідницѐ 

відзначаю наѐвність особистісних, професійних ѐкостей, що сприѐять 

успішному виконання професійної діѐльності та можливості 

вдосконаляватисѐ в ній (Бистрякова, 2009, c. 6). 

Н. Романяк, О. Сорочинська розкриваять «готовність майбутнього 

вчителѐ біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи» ѐк 

інтегроване, особистісне утвореннѐ, що вклячаю стійкі мотиви, потреби, 

систему психолого-педагогічних та методичних знань, умінь, навичок та 

досвіду організації навчальної-дослідницької діѐльності учнів (Романяк і 

Сорочинська, 2017).  

І. Љрасноштан, Т. Небикова акцентуять увагу на особистісному 

аспекті готовності до професійної діѐльності вчителѐ, зазначаячи, що це 

стан, зумовлений знаннѐми, уміннѐми й навичками та спрѐмований на 

досѐгненнѐ конкретного результату (Љрасноштан та Небикова, 2018, с. 217). 

Наведені вище трактуваннѐ доводѐть, що понѐттѐ «готовність 

майбутнього вчителѐ біології до професійної діѐльності» вклячаю 

мотиваційний, особистісний компоненти та знаннюву складову, що 

забезпечуять можливість здійсненнѐ освітньої практики.  

Про необхідність залученнѐ учнів до проюктної діѐльності зазначали 

В. Аніщенко, М. Артяшина, Т. Герлѐнд, І. Дичківська, І. Єрмаков, 

А. Љіктенко, О. Љоберник, Н. Љулалаюва, О. Лябарська, Ю. Момот, 

Л. Мартинець, С. Мирошник, Н. Пахомова, О. Пюхота, Є. Полат, А. Самохіна, 

М. Уйсімбаюва, М. Шимановський та ін. 

Реформа «Нова українська школа» оріюнтую вчителів на 

впровадженнѐ проюктного навчаннѐ та створеннѐ освітнього середовища, у 

ѐкому учні маять можливість самовдосконаляватисѐ, навчатисѐ за 

індивідуальноя траюкторіюя відповідно до пізнавальних потреб та 

інтересів. Проюктна діѐльність учнів передбачаю відкриттѐ, інтеграція та 

презентація набутих знань, розуміннѐ того, де їх ідеї в майбутньому 

можуть бути втілені (Нова українська школа, 2016).  

Аналіз актуальних досліджень довів, що проблема готовності 

майбутнього вчителѐ біології до організації проюктної діѐльності учнів ю 

надзвичайно актуальноя. Науковцѐми розроблено методичні аспекти 

підготовки майбутніх учителів біології, засоби формуваннѐ вмінь 

здійсненнѐ професійної діѐльності, проте питаннѐ готовності майбутніх 
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педагогів до організації проюктної діѐльності учнів, ѐк ефективної технології 

навчаннѐ, не було предметом наукових розвідок. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні складових готовності майбутніх 

учителів біології до організації проюктної діѐльності учнів. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної, 

науково-методичної літератури, узагальненнѐ, систематизаціѐ – длѐ 

розкриттѐ змісту основних понѐть, підходів, моделей досліджуваних ѐвищ; 

емпіричні: педагогічне спостереженнѐ за навчальноя діѐльністя студентів.  

Виклад основного матеріалу. У проюкті Державного стандарту базової 

середньої освіти окреслено вимоги до випускника школи ѐк всебічно 

розвиненої особистості, ѐка володію компетентностѐми, розумію цінність і 

важливість біологічних знань длѐ поѐсненнѐ процесів та ѐвищ природи 

(Проект Державного стандарту базової середньої освіти, 2020). Усе це 

актуалізую проблему підготовки майбутніх фахівців, здатних упроваджувати 

ефективні форми, методи, засоби навчаннѐ, серед ѐких досить важливі 

методичні вміннѐ, що забезпечуять організація проюктної діѐльності учнів.  

На підставі здійсненого аналізу досліджень науковців виокремляюмо 

такі компоненти готовності майбутніх учителів біології до організації 

проюктної діѐльності учнів: аксіологічний, мотиваційно-цільовий, когнітивний, 

праксеологічний.  

Аксіологічний компонент вклячаю усвідомленнѐ студентами 

цінностей педагогічної професії, побудову суб’юкт-суб’юктних 

взаюмовідносин між учителем та учнѐми, що забезпечуять сприѐннѐ 

розвиткові творчої індивідуальності школѐрів, спонукаю майбутніх учителів 

біології до результативної діѐльності. Ціннісний компонент діѐльності ю 

узагальненоя ознакоя професійної компетентності вчителѐ й кінцевоя 

метоя фахового самовдосконаленнѐ. 

Слушноя ю думка Г. Печерської, дослідницѐ акцентую увагу на 

соціальному аспекті даної категорії і визначаю педагогічні цінності ѐк 

«цінності освіти, її цілі, принципи, норми, ѐкі регламентуять педагогічну 

діѐльність і виступаять у ѐкості пізнавально-діювої системи та слугуять 

сполучноя ланкоя між суспільним світоглѐдом у сфері освіти і діѐльністя 

педагога» (Печерська, 2013, с. 253).  

Аксіологічний компонент готовності майбутніх учителів біології до 

професійної діѐльності вклячаю методологічні, дидактичні, методичні та 

предметні знаннѐ, що опановуять студенти під час вивченнѐ природничо-

наукових та психолого-педагогічних дисциплін, і надаять перспективу 

професійному зростання, самоактуалізації та самовдосконалення.  
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Ціннісний аспект готовності майбутніх учителів біології до організації 

проюктної діѐльності учнів полѐгаю в сприйнѐтті особистісних освітніх 

потреб, пізнавальних інтересів учнів до здобуттѐ знань, дослідницької 

роботи та презентації її результатів ѐк важливого засобу формуваннѐ 

пізнавального шлѐху школѐрів.  

Мотиваційно-цільовий компонент готовності передбачаю наѐвність у 

студентів внутрішніх мотивів – пізнавального, мотиву саморозвитку, а 

також професійних мотивів. Мотиви визначаять актуальність професійного 

розвитку, забезпечуять підвищеннѐ ефективності навчаннѐ, прагненнѐ до 

вдосконаленнѐ набутих умінь, навичок опануваннѐ інноваційними 

практиками та організації продуктивної діѐльності учнів. Навчаннѐ 

майбутніх учителів біології основам проюктного навчаннѐ учнів 

відбуваютьсѐ під час викладаннѐ дисциплін «Методика навчаннѐ біології та 

природознавства», «Педагогічні технології в біологічній освіті» та 

«Методика навчаннѐ біології в профільних класах». Студенти опановуять 

сучасні методи, форми, засоби навчаннѐ, ефективні способи організації 

професійної діѐльності та розвивального освітнього середовища. Із 

заглибленнѐм студентів у теоретичні основи викладаннѐ біології та 

практичні засади використаннѐ методичного інструментарія, 

спостерігаютьсѐ наѐвність стійкого інтересу до навчаннѐ, переважаннѐ 

внутрішніх мотивів і формуваннѐ мети самовдосконаленнѐ, що 

відображаютьсѐ на результатах навчаннѐ. Також актуалізуятьсѐ потреби в 

підвищенні рівнѐ майстерності та компетентностей, усвідомленнѐ 

необхідності постійного оновленнѐ знань і постійного їх удосконаленнѐ з 

метоя впровадженнѐ під час практичної діѐльності.  

Љогнітивний компонент готовності майбутніх учителів біології до 

професійної діѐльності вклячаю наѐвність знань, ѐкі необхідні длѐ 

успішного плануваннѐ, організації пізнавальної діѐльності учнів на 

продуктивному рівні. Показниками готовності майбутніх фахівців до 

здійсненнѐ цілей біологічної освіти учнів ю знаннѐ:  

– методологічних засад педагогічної науки, особистісно оріюнтованого, 

розвивального, діѐльнісного, компетентнісного підходів до організації 

освітнього процесу;  

– державних документів, що внормовуять навчальний процес у 

закладах загальної середньої освіти; 

– концептуальних основ біологічної науки; 

– закономірностей та дидактичних принципів навчаннѐ біології; 

– проюкту концепції біологічної та екологічної освіти;  
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– сучасної природничо-наукової картини світу; 

– шлѐхів удосконаленнѐ змісту шкільної біологічної освіти;  

– актуальних питань шкільної біологічної освіти та способів їх 

розв’ѐзаннѐ; 

– сучасних педагогічних технологій та методик навчаннѐ;  

– засобів активізації пізнавальної діѐльності школѐрів; 

– принципів та ідей педагогіки успіху та співробітництва. 

Праксеологічний компонент готовності майбутніх учителів біології 

ґрунтуютьсѐ на вміннѐх та навичках, ѐкі ю результатом здобутих знань та 

необхідноя умовоя длѐ успішного здійсненнѐ професійної діѐльності. 

Студенти оволодіваять навичками створеннѐ дидактичних завдань і 

ситуацій, що спрѐмовані на формуваннѐ в учнів проюктних умінь, 

плануваннѐ, здійсненнѐ, представленнѐ результатів досліджень, 

опановуять уміннѐ розроблѐти і проводити уроки-проюкти, 

використовувати ефективні методи, засоби, прийоми викладаннѐ 

навчального матеріалу та розкривати пізнавальний потенціал навчального 

предмету длѐ навчаннѐ учнів способам аналізу, порівнѐннѐ, моделяваннѐ, 

прогнозуваннѐ біологічних ѐвищ та процесів. 

Праксеологічний компонент утіляютьсѐ під час виробничої 

педагогічної практики майбутніх учителів біології та виѐвлѐютьсѐ в 

готовності до розв’ѐзаннѐ професійних завдань, уміннѐх ѐкісно 

опрацьовувати навчальний зміст, організовувати роботу учнівського 

колективу, застосовувати евристичні, проблемні, інтерактивні методи 

навчаннѐ, що підтримуять навчальний процес на продуктивному рівні та 

сприѐять формування пізнавального досвіду учнів.   

Готовність майбутніх учителів біології до організації проюктної 

діѐльності учнів маю відповідати таким рівнѐм: методологічному, науково-

педагогічному та методичному. 

Методологічний рівень готовності означаю вміннѐ студентів: формувати 

в учнів знаннѐ щодо методів біологічних досліджень, шлѐхів визначеннѐ 

методологічного апарату проюкту – теми, проблеми, мети, завдань, об’юкту, 

предмету, гіпотези; визначати структуру проюктів, планувати етапи їх 

реалізації, здійснявати педагогічний супровід проюктів, проводити 

діагностику пізнавальних потреб та інтересів учнів; поѐснявати учнѐм 

критерії оціняваннѐ проюктів, прогнозувати рівень самостійної пізнавальної 

діѐльності, керувати діѐльністя учнів на основі вибору пізнавального шлѐху та 

виконаннѐ практичних завдань, допомагати учнѐм розв’ѐзувати проблемні 

ситуації та застосовувати знаннѐ в нестандартних ситуаціѐх; здійснявати 
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управліннѐ дослідницькими, творчими, інформаційними, практико-

оріюнтованими проюктами; рекомендувати учнѐм інформаційні джерела длѐ 

виконаннѐ проюктів; використовувати засоби, ѐкі підвищуять ефективність 

освітнього процесу; забезпечувати конструктивну взаюмодія з учнѐми під час 

вирішеннѐ проблем; формувати біологічну компетентність учнів та системний 

підхід до всіх аспектів дослідженнѐ; стимулявати пізнавальну активність на 

всіх стадіѐх підготовки і захисту проюктів; спрѐмовувати учнів на розв’ѐзаннѐ 

найбільш значущих проблем та досѐгненнѐ кінцевого результату – творчого 

освітнього продукту. 

Науково-педагогічний рівень готовності майбутніх учителів біології 

визначаютьсѐ вміннѐми забезпечувати мету і завданнѐ проюктної діѐльності 

учнів, що полѐгаю в опануванні учнѐми біологічної картини світу, теорій, 

гіпотез, законів, правил, закономірностей, наукових понѐть, ѐкі становлѐть 

теоретичну основу проюктів. Даний рівень готовності передбачаю знаннѐ 

студентів теоретичних методів дослідженнѐ (індукціѐ, дедукціѐ, порівнѐннѐ, 

аналіз, синтез, абстракціѐ, конкретизаціѐ, моделяваннѐ, класифікаціѐ, 

узагальненнѐ) та вміннѐ їх застосовувати під час супроводу проюктної 

діѐльності учнів. Науково-педагогічний рівень визначаютьсѐ біологічноя 

підготовкоя студентів, а саме, знаннѐми морфо-функціональних ознак 

біологічних систем, процесів, їх еволяції, ролі в навколишньому середовищі, 

володіннѐ понѐтійним апаратом наукових знань, фундаментальних ідей, 

уѐвлень про цілісність і нелінійний характер розвитку органічного світу. 

Педагогічний аспект даного рівнѐ ґрунтуютьсѐ на вміннѐх студентів 

організовувати навчально-пізнавальну діѐльність учнів у напрѐмі формуваннѐ 

предметних компетентностей, що визначаять можливість застосуваннѐ 

набутих знань, умінь та навичок у повсѐкденному житті; набуттѐ досвіду 

пізнавально-пошукової, дослідницької, проюктної діѐльності, установлявати 

міжпредметні, внутрішньопредметні, причинно-наслідкові зв’ѐзки.  

Підготовка студентів до роботи в закладах загальної середньої освіти 

потребую вмінь формувати внутрішні мотиви, пізнавальні потреби, 

інтереси, здібності, ураховувати індивідуальний пізнавальний шлѐх учнів та 

сприѐти самореалізації під час проюктної діѐльності.  

Методичний рівень готовності майбутніх учителів біології 

визначаютьсѐ знаннѐми та вміннѐми застосовувати продуктивні методи, 

форми, прийоми навчаннѐ; знаннѐми теоретичних засад методики 

навчаннѐ біології та їх реалізаціюя під час виробничої практики; здатністя 

до порівнѐльного аналізу шкільних програм, підручників, посібників, 

упровадженнѐм системного підходу до оціняваннѐ рівнѐ навчальних 
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досѐгнень учнів та результатів їх проюктної діѐльності. Студенти навчаятьсѐ 

застосовувати евристичні, проблемні, дослідницькі, загальнологічні, 

практичні, інтерактивні, творчі методи навчаннѐ, коригувати знаннѐ учнів, 

формувати адекватну самооцінку й компетентності учнів в освітньому 

процесі. Усе це створяю основу длѐ розвитку професійно важливих умінь 

організації проюктної діѐльності учнів. 

Досѐгненнѐ позитивних результатів у підготовці майбутніх учителів 

біології до організації проюктної діѐльності відбуваютьсѐ шлѐхом 

опануваннѐ видами проюктів та етапами їх виконаннѐ (пошуковий, 

дослідницький, аналітико-корекційний, презентаційний, рефлексивний), 

також уміннѐми здійснявати супровід цілепокладаннѐ, плануваннѐ й 

виконаннѐ проюктів учнѐми. 

Студенти навчаятьсѐ способам вкляченнѐ учнів на пошуковому етапі 

у проюктну діѐльність, а саме, обирати тему, формулявати мету, завданнѐ, 

проблему, гіпотезу проюкту, ознайомляять учнів із сутністя роботи, 

критеріѐми оціняваннѐ, мотивуять школѐрів, рекомендуять джерела 

інформації, визначаять структуру проюкту, терміни звітуваннѐ з кожного 

етапу та форму презентації. Студенти набуваять навичок координації 

проюктної діѐльності учнів. На дослідницькому етапі студенти контроляять 

експериментальну діѐльність учнів, ѐкість опрацяваннѐ інформації, 

консультуять учнів, приймаять звіти щодо виконаної роботи. 

Майбутні вчителі біології набуваять умінь аналізувати результати 

проюктної діѐльності учнів на аналітико-корекційному етапі, визначати 

ѐкість опрацяваннѐ й узагальненнѐ інформації, коригувати спрѐмованість 

діѐльності учнів, навчати школѐрів формулявати висновки, допомагаять 

визначати готовність проюкту до захисту. 

Педагогічний супровід проюктної діѐльності учнів на презентаційному 

етапі полѐгаю в тому, що студенти оціняять доповіді учнів, ѐкість 

виконаннѐ й захисту проюктів, ставлѐть їм запитаннѐ, роблѐть висновки 

щодо ефективності роботи школѐрів. Заклячним етапом ю рефлексивний, 

на ѐкому студенти допомагаять учнѐм усвідомити правильність 

пізнавального шлѐху, ѐкість виконаннѐ проюкту, вибрати нову тему проюкту, 

ѐкщо в учнів виникло бажаннѐ продовжувати дослідженнѐ. 

Висновки. Професійна готовність ю ѐкістя особистості майбутнього 

фахівцѐ, що визначаю здатність ефективно вирішувати професійні завданнѐ 

та проблеми на основі мотивів, цілей, знань, умінь, компетентності, 

спрѐмованості на вдосконаленнѐ і підвищеннѐ майстерності педагогічної 

діѐльності в процесі фахової підготовки. Набуттѐ студентами готовності до 
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організації проюктної діѐльності учнів на уроках біології вклячаю 

теоретичну та практичну складову навчаннѐ, і маю на меті збагаченнѐ 

творчого досвіду координації навчально-пізнавальноя діѐльністя учнів під 

час створеннѐ освітнього продукту. 

Під час проюктної діѐльності теоретичні знаннѐ втіляятьсѐ в практичні 

дії, актуалізуятьсѐ інтелектуальна, мотиваційна, емоційна ѐкості особистості. 

Робота над проюктом – продуктивний вид діѐльності, у ѐкому поюднуятьсѐ 

елементи навчальної, пізнавальної, творчої; ігрової, комунікативної, 

перетворявальної діѐльності. Зважаячи на дидактичний потенціал проюктної 

діѐльності учнів, що забезпечую цілепокладаннѐ, відповідальність, 

усвідомленість навчальної діѐльності, вважаюмо, що проюкти ю діювим 

засобом формуваннѐ біологічної компетентності учнів, тому важливо, щоб 

майбутні фахівці опанували вміннѐ організовувати такий вид діѐльності. 

Перспективи подальших досліджень. Проблема підготовки 

майбутніх учителів біології до організації проюктної діѐльності учнів 

потребую подальшого дослідженнѐ. Перспективним напрѐмом вважаюмо 

розробку й обґрунтуваннѐ критеріїв, показників готовності майбутніх 

учителів до організації проюктної діѐльності на уроках біології, вивченнѐ 

зарубіжного досвіду проюктного навчаннѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Генкал Светлана. Профессиональнаѐ готовность будущих учителей биологии к 

организации проектной деѐтельности учащихсѐ. 
В статье раскрыта проблема усовершенствованиѐ методической и 

педагогической подготовки специалистов, приобретение будущими учителѐми 
биологии готовности к организации проектной деѐтельности учащихсѐ, умений и 
опыта формированиѐ компетентностей, активности, креативности. Цель статьи 
заклячаетсѐ в обосновании составлѐящих готовности будущих учителей биологии 
к организации проектной деѐтельности учащихсѐ. В исследовании используятсѐ 
теоретические и эмпирические методы. Уточнено понѐттие «профессиональнаѐ 
готовность», определены компоненты, уровни готовности и установлена 
направленность методической подготовки на повышение професиональной 
компетентности в процессе специальной подготовки будущих учителей биологии. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ готовность, учитель биологии, 
познавательнаѐ деѐтельность, проектнаѐ деѐтельность, предметнаѐ 
компетентность, компоненты готовности, уровни готовности, педагогическое 
сопровождение.  

SUMMARY 
Genkal Svitlana. Professional readiness of future biology teachers to organize 

students’ project activities. 
The article reveals the problem of improving the methodological and pedagogical 

training of specialists, the acquisition by future teachers of biology of readiness to organize 
project activities of students, skills and experience in the formation of competencies, activity, 
creativity. The author notes that the relevance of the study is determined by the need to 
resolve the contradiction between the knowledge orientation of students and the need for 
professional competence, which lies primarily in the ability to organize subject-subject 
interaction in the learning process and reveal the cognitive potential of students. 

The purpose of the article is to substantiate the components of the readiness of future 
biology teachers to organize project activities of students. 

Research methods: theoretical – analysis of pedagogical, scientific and 
methodological literature, generalization, systematization – to reveal the content of the basic 
concepts, approaches, models of the studied phenomena; empirical – pedagogical 
observation of educational activities of students. It is noted that components of the readiness 
of future biology teachers to organize project activities of students are axiological, 
motivational-target, cognitive, praxeological. The author substantiates the levels of readiness 
of future biology teachers: methodological, scientific-pedagogical and methodical, the 
concept of “professional readiness” is specified. The article emphasizes that the achievement 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
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of positive results in the preparation of future biology teachers for the organization of project 
activities occurs by mastering the types of projects and stages of their implementation. 

Professional readiness is a quality of the future specialist’s personality, it determines 
the ability to effectively solve professional tasks and problems on the basis of motives, goals, 
knowledge, skills, competence, focus on improving and enhancing the skills of pedagogical 
activity in the process of professional training. 

Key words: professional readiness, biology teacher, cognitive activity, project activity, 
subject competence, readiness components, readiness levels, pedagogical support. 
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ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК  

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті зосереджено увагу на актуальності розвитку офіцерів-лідерів 
Десантно-штурмових військ на етапі професіоналізації ѐк вагомий фактор 
трансформації системи військової освіти. На основі попередніх досліджень 
обґрунтовано й розроблено теоретичну модель розвитку лідерської 
компетентності офіцерів Десантно-штурмових військ у системі післѐдипломної 
освіти. Упровадивши теоретичну модель розвитку в систему професійної військової 
освіти у ВВНЗ України на етапі професіоналізації офіцерів дасть змогу забезпечити 
розвиток лідерської компетентності офіцерів Десантно-штурмових військ Збройних 
сил України. Практична функціѐ моделі дозволить представити модель ѐк 
інструмент і засіб наукового експерименту. 

Ключові слова: військова освіта, лідерство, лідерські ѐкості, офіцер Десантно-
штурмових військ, підготовка офіцерів, післѐдипломна освіта, професіоналізаціѐ 
офіцерів, розвиток лідерської компетентності, теоретична модель. 

 

Постановка проблеми. В умовах реформуваннѐ Збройних Сил 

України, упровадженнѐ системи підготовки військових фахівців за 

стандартами НАТО пріоритетного значеннѐ набуваю проблема кар’юрного 

розвитку офіцерів-лідерів. Не випадково одним із пріоритетів державної 

політики України у воюнній сфері, сфері оборони і військового будівництва 

визначено «зміцненнѐ кадрового потенціалу Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони, ефективне управліннѐ кар’юрним 

зростаннѐм особового складу із забезпеченнѐм професійного просуваннѐ 

осіб за чітко визначеними, прозорими, справедливими критеріѐми, що 

ґрунтуятьсѐ на знаннѐх, уміннѐх, цінностѐх, досвіді, доброчесності, а також 

дотриманнѐ гендерної рівності, формуваннѐ нового стиля військового 

лідерства та трансформаціѐ професійної культури на основі 

ювроатлантичних принципів» (Указ Президента України, 2021). Звідси 
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першочерговим завданнѐм вищої військової школи стаю розробленнѐ та 

впровадженнѐ гнучкої моделі професіоналізації офіцерів ЗСУ, розвиток 

лідерської компетентності військових керівників у системі неперервної 

освіти, що зумовляю актуальність пропонованої розвідки, її значимість длѐ 

сучасної військово-педагогічної теорії і практики післѐдипломної 

підготовки, підвищеннѐ кваліфікації у ВВНЗ. 

Аналіз актуальних досліджень. Љонцептуальні підходи до вирішеннѐ 

порушеного питаннѐ закладено в цілій низці програмних документів, 

зокрема в Римському комяніке міністрів освіти країн-учасниць Болонського 

процесу, Доктрині розвитку військового лідерства у Збройних силах України, 

проюкті Љонцепції розвитку військово-гуманітарної освіти в Україні.  

Одним із пріоритетних завдань розвитку ЄПВО на найближче 

десѐтиліттѐ в Римському комяніке визначено впровадженнѐ інноваційного 

змісту та моделей навчаннѐ «у відповідь на зростаячі потреби в інноваціѐх та 

критичному мисленні, емоційному інтелекті, лідерстві, командній роботі та 

ініціативності» (Rome Ministerial Communiqué, 2020, с. 6). Розробники 

вітчизнѐної Доктрини розвитку військового лідерства у Збройних силах 

України наголошуять на необхідності теоретичного осмисленнѐ та 

практичного впровадженнѐ основ військового лідерства, що відображатиме 

систему поглѐдів, керівні принципи, умови і шлѐхи досѐгненнѐ результатів. У 

цьому програмному документі зазначаютьсѐ, що місіѐ військових лідерів 

полѐгаю в тому, щоб морально, психологічно та професійно готувати себе і 

підлеглий особовий склад до виконаннѐ завдань за призначеннѐм 

(Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних силах України, 2020, 

с. 4). Провідного значеннѐ в підготовці військових керівників за стандартами 

НАТО автори проюкту Љонцепції військово-гуманітарної вищої освіти в Україні 

надаять «формування в офіцерів принципово нових поглѐдів на військову 

організація, ціннісних оріюнтирів, підходів до управліннѐ військами на 

засадах свідомого й діѐльного патріотизму, ініціативного та відповідального 

лідерства...» (Сиротенко, 2020, с. 56). 

Н. Агаюв, О. Љокун, І. Пішко, Н. Лозінська, М. Герасименко, 

В. Ткаченко розробили психологічне забезпеченнѐ розвитку лідерських 

ѐкостей майбутніх офіцерів. Автори методичного посібника «Психологічне 

забезпеченнѐ розвитку лідерських костей майбутніх офіцерів» 

наголошуять на необхідності діагностуваннѐ особистісних ѐкостей 

вступників до ВВНЗ, формуваннѐ лідерських ѐкостей майбутніх офіцерів ѐк 

військових лідерів (Агаюв, 2014, с. 4). 
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Розроблена О. Маковським педагогічна технологіѐ формуваннѐ ѐкостей 

лідера майбутніх офіцерів становить певний інтерес длѐ нашого дослідженнѐ. 

Автор доводить, що «…рівень сформованості лідерських ѐкостей у майбутніх 

офіцерів можливий на основі комплексного врахуваннѐ п’ѐти критеріїв: 

військово-професійного, соціально-психологічного, творчого, особистісного, 

індивідуального-типологічного» (Маковський, 2002). 

Проблемі лідерства у Збройних силах України належну увагу 

приділив Г. Грант, ѐкий піддав критиці «радѐнський стиль» управліннѐ, 

заснований на принципі «роби так, ѐк ѐ кажу». Як слушно зазначив автор 

публікації, «Лідерство в армії – нова парадигма в Україні», стиль 

управліннѐ сучасних лідерів повинен ґрунтуватисѐ на рівності, довірі та 

делегуванні повноважень (Грант, 2019). 

Ю. Пунда та С. Антоненко наголошуять на пріоритетному значенні 

лідерства длѐ всіх рівнів вищої військової освіти: тактичного, оперативного 

і стратегічного. Вітчизнѐні дослідники довели нагальність розробленнѐ, 

упровадженнѐ та подальшого вдосконаленнѐ «практичних рекомендацій 

щодо формуваннѐ лідерської компетентності в закладах вищої освіти 

Збройних сил України» (Пунда та Антоненко, 2017, с. 141). 

Важливе значеннѐ длѐ нашого дослідженнѐ становить розвідка 

О. Заруби, у ѐкій розглѐдаятьсѐ моделі та програми підготовки майбутнього 

офіцерського складу. У статті «Лідерство у вищих військових навчальних 

закладах: моделі та програми підготовки» автор пропоную шлѐхи 

вдосконаленнѐ лідерських ѐкостей, а саме: переглѐд освітніх програм і 

стандартів вищої освіти з метоя впровадженнѐ в навчальний процес 

процедур та форм цілеспрѐмованого набуттѐ лідерських ѐкостей військовими 

керівниками; академічне співробітництво та співпрацѐ між вишами за 

лідерськоя проблематикоя; комплектуваннѐ ВВНЗ викладачами, ѐкі 

проѐвили себе лідерами у своїй галузі; налагодженнѐ державно-приватного 

партнерства, партнерства з громадськими організаціѐми, що розроблѐять 

лідерські курси у сфері бізнесу та особистісного розвитку; можливість 

здобувати вищу освіту в зарубіжних військових вишах тим офіцерами, ѐкі вже 

зарекомендували себе лідерами на етапі формуваннѐ кар’юри молодшого 

офіцера; оновленнѐ системи курсової підготовки з обов’ѐзковим вкляченнѐм 

в її програми лідерського компоненту (Заруба, 2020). 

Генеральним штабом ЗС України в підготовці офіцерів-лідерів 

зосереджено увагу на авторитеті військового керівника. Авторитет 

військового керівника у Збройних силах України характеризуютьсѐ рівнем 

поваги й довіри до нього особового складу і старших начальників. Сучасний 
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офіцер-лідер повинен поюднувати в собі авторитетного керівника та 

ефективного лідера. Лідер повинен ефективно впливати на підлеглих, 

оцінявати та прогнозувати можливі наслідки; надавати пропозиції до 

управлінських і кадрових рішень; забезпечувати морально-психологічний 

стан особового складу, що достатній длѐ виконаннѐ завдань за призна-

ченнѐм. При цьому, оціняячи рівень авторитету і лідерства командира, 

ураховуятьсѐ сильні та слабкі здатності особистості (Наказ ГШ ЗСУ). 

Психологічні засади військового лідерства розкриваятьсѐ у статті 

В. Стасяка «Авторитет та лідерство командира: визначеннѐ, зміст». Автор 

статті зазначаю, що командир мусить поюднувати в собі авторитет та 

лідерські ѐкості. Погоджуюмосѐ з В. Стасяком, що «…військовий керівник, 

ѐкий не маю належного авторитету та неспроможний бути лідером, не 

зможе організувати життюдіѐльність підпорѐдкованого йому військового 

колективу…» (Стасяк, 2014, с. 309). 

Слушноя вважаюмо твердженнѐ Л. Сігаювої щодо необхідності 

забезпеченнѐ відповідних педагогічних умов длѐ професійного зростаннѐ 

фахівцѐ впродовж усіюї кар’юри, усвідомленнѐ важливості оволодіннѐ 

новими знаннѐми, інноваційними підходами і технологіѐми (Сігаюва, 2015, 

с. 447). З ціюя метоя, на думку дослідниці, слід упроваджувати в систему 

післѐдипломної освіти ефективні методи та інноваційні розробки, 

зоріюнтовані на потреби дорослої лядини (Сігаюва, 2015, с. 447). 

Погоджуюмосѐ з науковцѐми стосовно процесу підготовки військово-

службовців у закладах вищої освіти, що набуваю важливого значеннѐ в 

розвиткові військової освіти в Україні. І. Чистѐкова та І. Драга переконані, що 

військово-педагогічний процес повинен здійсняватисѐ в нерозривній юдності 

з проходженнѐм військової служби (Чистѐкова, 2020, с. 197). 

На підставі проведеного аналізу наукових публікацій з’ѐсували, що 

основний акцент сучасні дослідники роблѐть на розкритті загальних 

типологічних ознак військового керівника-лідера. Поза увагоя залишаютьсѐ 

проблема професіоналізації офіцера-лідера, проблема розвитку в нього 

лідерської компетентності не набула цілісного розв’ѐзаннѐ. Таким чином, 

актуальними длѐ сучасної військово-педагогічної науки ю обґрунтуваннѐ та 

розробленнѐ моделі розвитку лідерської компетентності офіцерів з 

урахуваннѐм специфіки їх управлінської і військово-професійної діѐльності, 

зокрема офіцерів Десантно-штурмових військ. 

Мета статті – обґрунтувати та розробити теоретичну модель розвитку 

лідерської компетентності офіцерів Десантно-штурмових військ у системі 
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післѐдипломної освіти длѐ подальшого впровадженнѐ в систему професійної 

військової освіти у ВВНЗ України на етапі професіоналізації офіцерів. 

Методи дослідження: у статті використано метод моделяваннѐ, 

поюднаннѐ емпіричного та теоретичного, виѐвленнѐ та формуляваннѐ 

зв’ѐзку між фактами та результатами експериментів, створеннѐ логічних 

конструкцій, абстракцій та теорій. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність розвитку лідерської 

компетентності офіцерів ДШВ протѐгом початкового етапу професіоналізації, 

пов’ѐзаного з перебуваннѐм на посадах від командира взводу до заступника 

командира батальйону вклячно, залежить від налагодженої системи 

військово-професійної підготовки командного складу, що охопляю цільовий, 

змістовий, інструментальний та ресурсний компоненти. 

Розробка теоретичної моделі розвитку лідерської компетентності 

офіцерів Десантно-штурмових військ (далі – ДШВ) у системі 

післѐдипломної освіти дозволить нам виокремити структуру процесу 

формуваннѐ лідерської позиції в умовах професійної спрѐмованості 

особистості під час навчаннѐ у ВВНЗ. За ціюя логікоя, ми створяюмо 

іюрархічну, структурно-логічну схему даного процесу, аналізуюмо зв’ѐзки з 

процесом професійної освіти офіцерів ДШВ, не застосовуячи математичні 

та кількісні методи. Така постановка проблеми даю нам можливість більш 

чітко визначити структуру педагогічного процесу й механізм взаюмодії між 

діѐльністя викладача та пізнавальну активність слухачів (офіцерів). 

З метоя впровадженнѐ такої системи спроюктували її модель, що 

складаютьсѐ з сукупності іюрархічно побудованих рівнів: 

– концептуальний; 

– функціонально-цільовий; 

– суб’юктно-середовищний; 

– змістовий; 

– ресурсно-технологічний; 

– контрольно-діагностичний (рис. 1). 

Пропонована модель представлена у виглѐді блок-схеми, що 

відображаю рівні, спрѐмовані на досѐгненнѐ результату щодо розвитку 

лідерської компетентності офіцерів ДШВ у системі післѐдипломної освіти. 

Основними функціѐми даної моделі ю теоретична і практична складова. 

Теоретична функціѐ моделі дасть можливість реалізувати специфічний 

образ дійсності, ѐкий відповідатиме діалектичним закономірностѐм юдності 

загального й одиничного, логічного і чуттювого, абстрактного та конкретного. 
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Практична функціѐ моделі дозволить представити модель ѐк 

інструмент і засіб наукового експерименту. Љрім того, модель може 

виконувати дескриптивну, прогностичну і нормативну функції. 

Дескриптивна функціѐ моделі у професійній підготовці військового 

лідера полѐгатиме в тому, щоб за рахунок абстрагуваннѐ поѐснити офіцерам-

десантникам специфіку та зміст означених технологій. Частковим виѐвом 

дескриптивної функції ю пізнавальна, ѐка дасть можливість нам установити 

суттюві змістові характеристики професійної підготовки військових лідерів із 

застосуваннѐм комунікативних технологій. Прогностична функціѐ моделі 

дасть можливість передбачати майбутній розвиток подій на етапі 

професіоналізації офіцерів-лідерів у системі післѐдипломної освіти. Таким 

чином, ми зможемо передбачити перспективний розвиток окремих 

технологій ѐк найбільш ефективних длѐ фахівців ДШВ. Нормативна функціѐ 

передбачатиме можливість не лише описати наѐвний ресурс технологій у 

професійній підготовці офіцера-лідера, але й побудувати бажаний ідеальний 

образ процесу професіоналізації офіцера ДШВ у системі післѐдипломної 

освіти із застосуваннѐм необхідних технологій навчаннѐ. 

На початковому етапі формуваннѐ теоретичної моделі, що 

забезпечить ефективний розвиток лідерської компетентності офіцерів ДШВ 

у системі післѐдипломної освіти, було визначено концептуальний рівень, в 

основу ѐкого були закладені ідеї, принципи та підходи. 

У концептуальність нами закладено два основних чинника: «Навчати» 

та «Знати». Це, у своя чергу, вимагаю організації такого процесу поданнѐ 

знань, що ґрунтуютьсѐ на поточних педагогічних потребах суб’юкта навчаннѐ й 

максимального забезпеченнѐ поданнѐ знань, їх засвоюннѐ із застосуваннѐм 

дидактичних принципів і когнітивних аспектів сприйнѐттѐ знань. 

Запропонована модель розвитку лідерської компетентності офіцерів 

Десантно-штурмових військ у системі післѐдипломної освіти маю ідеї, що 

спрѐмовані на розвиток у офіцерів відповідальності, вимогливості, довіри, 

різноманітності ідей та креативності, саморозвитку та самовдосконалення, 

психологічної стійкості до стресових ситуацій, авторитету, 

комунікабельності та бути прикладом длѐ оточуячих. 

Принципами у формуванні теоретичної моделі були визначені: 

цілісність, комплексність, розвивальність, інтерактивність, коопераціѐ, 

юдність теорії і практики, емерджентність, змагальність та ін. 

Основними підходами в розвиткові лідерської компетентності 

офіцерів ДШВ було визначено: системний, розвивальний, діѐльнісний, 

компетентнісний, технологічний та ін. 
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Наша мета обумовляю такі завданнѐ: сприѐти ефективному 

адаптування офіцерів ДШВ у новий освітній простір, піднѐттѐ рівнѐ їх 

мотивації щодо розвитку лідерської компетентності та самоосвіти ѐк 

елементу професійного зростаннѐ. 

Мотиваційно-стимулявальна, пізнавальна, діагностична, 

прогностична, перетворявальна, коригувальна функції, спрѐмовані на 

усвідомленнѐ змісту та сутності феномену «лідерство» на основі 

навчально-пізнавальної діѐльності, професійного становленнѐ та 

самореалізації. Цей етап даю слухачам (офіцерам) об’юктивну оцінку їх 

професійної соціалізації в цілому та сформованості в них лідерської позиції 

за період проходженнѐ військової служби. 

У нашій моделі суб’юктно-середовищний рівень маю особливе місце. 

Нами вбачаютьсѐ, що лідерську компетентність необхідно розвивати на різних 

етапах професіоналізації офіцера. Розвиток лідерської компетентності 

офіцерів ДШВ маю містити індивідуальний характер. Це пов’ѐзано з тим, що 

на сучасному етапі лідерство у військовій сфері сприймаютьсѐ ѐк діѐльність 

командира. Офіцера-лідера не слід поюднувати з командиром. Љомандир 

підрозділу – формальна посада. Љомандир підрозділу наділений владоя 

керувати, використовуячи наказовий характер. Лідер же керую підрозділом, 

що спираютьсѐ на авторитеті офіцера, взаюмодовірі та впевненості підлеглих. 

Лідер – це той, що поюдную в собі авторитет, довіру та впевненість. У 

підготовці офіцера-лідера слід звертати увагу, що лідер – це соціальний 

ступінь і відповідний статус у військовому колективі. 

Багаторівнева підготовка дасть змогу розвивати лідерську 

компетентність офіцерів ДШВ на базовому, тактичному, оперативному та 

стратегічному рівнѐх військової освіти. Упровадженнѐ багаторівневої 

підготовки офіцерів-лідерів забезпечить розвиток та вдосконаленнѐ 

професійної лідерської компетентності в системі військової освіти. У своя 

чергу, багаторівнева підготовка лідерів забезпечить офіцерам досѐгненнѐ 

відповідного статусу не тільки у військовому колективі, а й у військово-

цивільному співробітництві. 

Досѐгненнѐ високого рівнѐ лідерської компетентності офіцерами 

ДШВ у системі післѐдипломної освіти, крім іншого, означаю перетвореннѐ 

всіх властивостей нижчих рівнів у більш досконалі, що відбуваютьсѐ 

завдѐки розвиткові їх професійних та особистісних ѐкостей. Це неможливо 

без змістовного рівнѐ нашої моделі. Нами пропонуютьсѐ впровадженнѐ в 

навчальний процес ВВНЗ авторського навчального тренінгу «Лідерство 

офіцера ДШВ», авторського спецкурсу «Десѐть кроків до лідерства». 
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Службова діѐльність офіцерів ДШВ на етапі розвитку лідерської 

компетентності характеризуютьсѐ: особистісним та професійним 

розвитком, налаштованістя на сприйнѐттѐ запропонованих знань, досвіду, 

цінностей. Тому наступним етапом ю технологічний рівень. Процес 

розвитку лідерської компетентності, на нашу думку, повинен уособлявати 

в собі технологія проблемного навчаннѐ, кейс-технології, ігрову 

технологія, технологія імітаційного моделяваннѐ та ін. Саме ті, що 

спитаятьсѐ на вирішеннѐ завдань проблемного характеру, критичного 

аналізу та прийнѐттѐ обґрунтованих рішень. 

Наступним визначено контрольно-діагностичний рівень. Рівень, що 

дозволить застосовувати методики та засоби длѐ досѐгненнѐ нашої мети. В 

основу розвитку лідерської компетентності закладено інноваційні підходи 

навчаннѐ: моделяваннѐ проблемних ситуацій, ситуаційно-рольові ігри, 

дискусії, критичне мисленнѐ. Окрім цього, ми переконані, що в розвиткові 

лідерської компетентності доцільно використовувати наочні засоби 

навчаннѐ: методичні посібники (рекомендації), комп’ятери, звуко- і 

відеозаписи, фотоматеріали, тести та ін. 

Визначені нами критерії та показники покладено в основу 

результативного рівнѐ розвитку лідерської компетентності офіцерів ДШВ: 

високий, середній, достатній та низький (Љарпенко, 2021, с. 27). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Результати 

дослідженнѐ, що викладені у статті, надали нам можливість розробити 

теоретичну модель процесу розвитку лідерської компетентності офіцерів 

ДШВ у системі післѐдипломної освіти. Метоя нашого моделяваннѐ, у таких 

умовах, ю забезпеченнѐ розвитку лідерської компетентності офіцерів під час 

проходженнѐ курсів лідерства та курсів підвищеннѐ кваліфікації у ВВНЗ. 

На нашу думку, були визначені теоретичні основи моделяваннѐ 

педагогічного процесу з метоя наближеннѐ до ідеального образу офіцера-

лідера ДШВ. Що дасть змогу нам збільшити ефективність розвитку 

професійної та особистісної лідерської компетентності офіцерів ДШВ у 

системі післѐдипломної освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Карпенко Владимир. Теоретическаѐ модель развитиѐ лидерской компетентности 

офицеров Десантно-штурмовых войск в системе последипломного образованиѐ. 
В статье сосредоточено внимание на актуальности развитиѐ офицеров-

лидеров Десантно-штурмовых войск на этапе профессионализации как весомый 
фактор трансформации системы военного образованиѐ. На основе предыдущих 
исследований обосновано и разработано теоретическуя модель развитиѐ 
лидерской компетентности офицеров Десантно-штурмовых войск в системе 
последипломного образованиѐ. Внедрив теоретическуя модель развитиѐ в систему 
профессионального военного образованиѐ в вузах Украины на этапе 
профессионализации офицеров позволит обеспечить развитие лидерской 
компетентности офицеров Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. 
Практическаѐ функциѐ модели позволит представить модель как инструмент и 
средство научного эксперимента. 

Ключевые слова: военное образование, лидерство, лидерские качества, 
офицер Десантно-штурмовых войск, подготовка офицеров, последипломное 
образование, профессионализациѐ офицеров, развитие лидерской компетентности, 
теоретическаѐ модель. 

SUMMARY 
Karpenko Volodymyr. Theoretical model of development of leadership competence 

of Аssault troops officers. 
The article focuses on the relevance of the development of officers-leaders of the Assault 

troops at the stage of professionalization as an important factor in the transformation of the 
military education system. On the basis of previous research, the theoretical model of 
development of leadership competence of officers of Airborne Assault troops in the system of 
postgraduate education is substantiated and developed. Introducing a theoretical model of 
development into the system of professional military education in Ukrainian universities at the 
stage of professionalization of officers will ensure the development of leadership competence of 
officers of the Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine. 

In the context of the reform of the Armed Forces of Ukraine, the introduction of a 
system of training military specialists according to NATO standards, the problem of career 
development of officers-leaders is becoming a priority. 

Our aim in the article is to substantiate and develop a theoretical model for the 
development of leadership competence of assault officers in the system of postgraduate 
education for further introduction into the system of professional military education in 
Ukrainian universities at the stage of professionalization of officers. 

https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661
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Based on the analysis of scientific publications, it is found that the main emphasis of 
modern researchers is on the disclosure of general typological features of the military leader. 
The problem of professionalization of the officer-leader is ignored, the development of his 
leadership competence has not been fully resolved. Thus, it is relevant for modern military-
pedagogical science to substantiate and develop a model for the development of leadership 
competence of officers, taking into account the specifics of their management and military-
professional activities, in particular officers of the Assault Troops. 

In our opinion, the theoretical foundations of modeling the pedagogical process were 
determined in order to approach the ideal image of an officer-leader of Аssault troops. Which 
allowed us to increase the effectiveness of the development of professional and personal 
leadership competence of Аssault troops officers in the system of postgraduate education. 
Development of a training program for officers-leaders of the Аssault troops and introduction 
into the system of professional military education in Ukrainian universities at the stage of 
professionalization of officers will help develop the leadership competence of the officers of 
Assault troops in the system of postgraduate education. 

The results of the research presented in the article gave us the opportunity to develop a 
theoretical model of the process of development of leadership competence of Аssault troops 
officers in the system of postgraduate education. The practical function of the model will 
allow to present the model as a tool and a means of scientific experiment. 

Key words: military education, leadership, leadership qualities, officer of the Assault 
t1roops, training of officers, postgraduate education, professionalization of officers, 
development of leadership competence, theoretical model. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ВЧИТЕЛЯ У ПЛОЩИНІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті визначено вплив середовища неперервної освіти на формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ в умовах цифровізації, означено 
понѐттѐ цифрової компетентності та її склад, проаналізовано чинники формуваннѐ 
професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ у площині цифровізації неперервної 
освіти, розглѐнуто, ѐк цифрова компетентність впливаю на формуваннѐ 
підприюмництва вчителів у середовищі неперервної освіти, а також створено 
структурно-функційну схему впливу цифрової компентності на формуваннѐ 
професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ в умовах неперервної освіти. 

Ключові слова: підприюмництво, професійно-педагогічне підприюмництво, 
чинники, цифрова компетентність, неперервна освіта.  

 

Постановка проблеми. У наш час національна система освіти зазнаю 

суттювих змін у контексті нових Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середня освіту», концепції «Нова українська школа», головноя 
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концепціюя ѐкої ю створеннѐ ефективних програм, спрѐмованих на 

генеруваннѐ поколіннѐ професійно успішних, всебічно розвинених, 

підприюмливих громадѐн. Важливість розвитку підприюмницької 

компетентності в населеннѐ підкреслено в міжнародних документах 

«Љлячові компетентності длѐ навчаннѐ впродовж життѐ (Європейські 

оріюнтири)», «Європейський акт про малий бізнес», «План дій з навчаннѐ 

підприюмливості на період до 2020 року», «Новий план дій длѐ Європи щодо 

розвитку навичок», у багатьох державних і законодавчих документах України, 

а саме: Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середня освіту», 

концепції «Нова українська школа», Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Законах України «Про підприюмництво», «Про 

підприюмства в Україні», «Про державну реюстрація яридичних, фізичних 

осіб-підприюмців та громадських формувань» та ін., де звернено увагу на 

важливість навчаннѐ підприюмливості ѐк одніюї з клячових компетентностей, 

ѐкі потрібні длѐ всіх громадѐн держави. Також сучасні процеси 

реформуваннѐ освітньої галузі ставлѐть перед педагогами нові вимоги, до 

ѐких їх не готували в закладах вищої освіти, під час опануваннѐ професії. Тому 

проблема професійної підготовки педагогів до ефективної адаптації в 

сучасних умовах, до змін в освітній галузі, відбуваютьсѐ в основному під час їх 

професійної діѐльності саме в середовищі неперервної освіти й покладаютьсѐ 

головним чином на заклади післѐдипломної педагогічної освіти. Відповідно 

до «Положеннѐ про республіканський (Автономної Республіки Љрим), обласні 

та Љиївський і Севастопольський міські інститути післѐдипломної педагогічної 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

17.11.2000 № 538, дані інститути забезпечуять підвищеннѐ кваліфікації та 

перепідготовку керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, здійсняять 

на базі закладів освіти інноваційні теоретичні і прикладні дослідженнѐ в 

галузі освіти, їх упровадженнѐ в практику освітньої системи (Положеннѐ про 

інститути післѐдипломної педагогічної освіти, 2000). Саме середовище 

неперервної освіти, уміннѐ і бажаннѐ розвиватисѐ, удосконаляватисѐ, йти в 

ногу з часом забезпечую неперервне й систематичне навчаннѐ педагогів длѐ 

подоланнѐ розриву між здобутоя ними в закладах вищої освіти професійноя 

підготовкоя, отриманим на практиці досвідом і сучасними вимогами, 

відповідно до змін, що відбуваятьсѐ в науці й суспільстві. Дозволѐю 

створявати власну методику викладаннѐ, беручи до уваги зміни у змісті 

освіти, інноваціѐх у навчальному процесі, а також у розвитку 

підприюмницьких компетентностей учителів. 
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Аналіз актуальних досліджень. Актуальність 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. Окремі питаннѐ 

професійної освіти й створеннѐ умов длѐ розвитку освітнього 

підприюмницького середовища досліджували вітчизнѐні та зарубіжні 

науковці, зокрема: І. Грищенко, В. Љремень, В. Луговий, С. Ніколаюнко, 

О. Романовський, М. Степко, Т .Оболенська, Љ. Љорсак, В. Арутянов, 

Љ. Бенсон, Б. Љларк, Г. Іцковіц, Ю. Рубін та ін.  

Проблеми сучасної та ефективної підготовки педагогів, у середовищі 

неперервної освіти та в системі післѐдипломної педагогічної освіти 

відповідно до реформуваннѐ освітньої галузі розкриті у працѐх науковців 

В. Олійника, А. Зубко, В. Маслова, Л. Покроювої. З означених праць бачимо, 

що неперервність педагогічної освіти вчителів безпосередньо впливаю на 

формуваннѐ та розвиток їхньої педагогічної майстерності в цілому, і 

професійної підприюмливості зокрема, адже саме педагогів вважаять 

провідними реалізаторами впровадженнѐ в дія державної політики в галузі 

освіти і формуваннѐ успішного майбутнього поколіннѐ (Покроюва, 2003).  

Мета статті – проаналізувати чинники формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителѐ у площині цифровізації 

неперервної освіти, розглѐнути, ѐк цифрова компетентність впливаю на 

формуваннѐ підприюмництва вчителів у середовищі неперервної освіти. 

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань та 

досѐгненнѐ мети було використано такі методи дослідженнѐ: аналіз, 

систематизаціѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ – длѐ виѐвленнѐ стану 

розробленості проблеми формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва педагога; уточненнѐ понѐттюво-термінологічного апарату 

досліджуваної проблеми; системний, структурно-логічний, функціонально-

компетентнісний аналіз – длѐ уточненнѐ чинників, що забезпечуять 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ.  

Виклад основного матеріалу. На даному етапі розвитку педагогічної 

науки очевидноя стаю потреба в оновленні змісту педагогічної освіти 

відповідно до динаміки інформаційного, цифрового, технологічного 

суспільства на основі концепції освіти протѐгом життѐ (Lifelong Learning). 

Нові вимоги, тотальна цифровізаціѐ й діджиталізаціѐ всіх сфер життѐ 

лядини, уровадженнѐ цифрових засобів, онлайн навчаннѐ, інформаційних 

технологій у всі площини овітнього процесу зумовляять пошук нових 

моделей неперервного розвитку професійної компетентності педагогічних 
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кадрів, де підприюмливість буде запорукоя успішності, самореалізації 

педагогів у суспільстві, а цирова компететність – одним із чинників, ѐкі 

суттюво впливаять на формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва вчителѐ. Відповідно до Закону України «Про освіту», особа 

реалізую свою право на освіту впродовж життѐ шлѐхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти, де інформальна освіта, або 

самоосвіта, передбачаю «самоорганізоване здобуттѐ особоя певних 

компетентностей, зокрема, під час повсѐкденної діѐльності, пов’ѐзаної з 

професійноя, громадськоя або іншоя діѐльністя, родиноя чи дозвіллѐм» 

(Закон України «Про освіту», 2017). Серед базових компетентностей 

педагога нашу увагу привертаю підприюмницька компетентність, ѐка 

трактуютьсѐ ѐк уміннѐ генерувати нові ідеї та ініціативи й ефективно 

втілявати їх у життѐ з метоя підвищеннѐ ѐк власного соціального статусу та 

добробуту, так і розвитку суспільства вцілому. Адже головним стратегічним 

завданнѐм реформуваннѐ освіти в Україні наразі ю підвищеннѐ ѐкості 

підготовки та перепідготовки фахівців, ѐкі здатні до ефективної 

професійної діѐльності в умовах цифрового інформаційного суспільства, 

володіять уміннѐм адаптуватисѐ до запитів суспільства, а також маять 

високий рівень цифрової компетентності длѐ ефективно використаннѐ 

іфнормаційного середовища, цифрових засобів та сучасних технологій у 

своїй професійній діѐльності. Виконаннѐ поставленого завданнѐ значноя 

міроя залежить від володіннѐ вчителем сучасними освітніми, цифровими 

та інформаційними технологіѐми навчаннѐ, адже перебудова освітньої 

системи до рівнѐ світових стандартів, що відповідатимуть сучасному стану 

науково-технічного прогресу та інформатизації всіх сфер життюдіѐльності, ю 

одніюя з найактуальніших проблем сучасного розвитку України. 

Разом зі стрімким розвитком новітніх інформаційно-цифрових 

технологій, одніюя з клячових складових професійної компетентності 

вчителѐ ю його цифрова компетентність (ЦЉ). Педагог маю досконало 

оріюнтуватисѐ в інформаційному просторі, отримувати повну й достовірну 

інформація та оперувати нея відповідно до власних потреб і вимог 

сучасного інформаційного суспільства (Антонченко, 2017). Таким чином, 

сучасний підхід спрѐмовую освітній процес у середовищі неперервної освіти, 

не стільки на поглибленнѐ знань та вмінь у певній галузі, а, значноя міроя, 

на розвиток професійних ѐкостей педагогів. На оволодіннѐ інноваційними 

освітніми, сучасними цифровими та інформаційними технологіѐми, ѐкі 

зумовляять принципові зміни в організації процесу навчаннѐ, збагачуять 

практичний досвід власної професійної діѐльності педагогічного працівника, 
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сприѐять розвиткові життювих цінностей у цілому та професійно-

педагогічного підприюмництва зокрема. Ураховуячи вищезазначене, бачимо, 

що вкрай необхідно сформувати в учителів професійно-педагогічне 

підприюмництво, використовуячи різноманітні освітні практики, 

упроваджуячи оригінальні авторські методики, варіативний підхід до змісту 

й форм навчаннѐ, а також використовуячи випереджальний характер 

навчаннѐ і враховуячи стрімку цифровізація освітньої галузі. 

На нашу думку, процес формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва вчителѐ в середовищі неперевної освіти відбуваютьсѐ в 

певній послідовності, ѐка передбачаю такі основні етапи: 

- вхідне діагностуваннѐ рівнѐ розвитку підприюмництва, або самооцінка; 

- навчаннѐ (на курсах підвищеннѐ кваліфікації або семінарах, тренінгах, 

майстер-класах, інших формах навчаннѐ); 

- самоосвітнѐ діѐльність; 

- вихідне діагностуваннѐ рівнѐ розвитку підприюмницьких умінь і навичок; 

- рефлексіѐ. 

Така послідовність кроків передбачаю дотриманнѐ дуже важливої 

умови: формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителів у 

системі неперервної освіти маю забезпечуватисѐ наступністя виконнаннѐ 

даних кроків, системністя використаннѐ всіх формувальних чинників та 

обов’ѐзковим розвитком цифрової компетентності, ѐк базової, що 

допомагаю вільно оріюнтуватисѐ педагогу в цифровому суспільстві, 

ефективно використовуячи всі можливості сучасних інформаційних 

технологій длѐ власного розвику та професійної діѐльності. Адже, 

глобально, підприюмництво – це здатність реагувати на можливості та ідеї 

та перетворявати їх у цінності длѐ інших.  

Підприюмництво означаю вміннѐ планувати й управлѐти проюктами, 

що маять культурну, соціальну або комерційну цінність. Цѐ компетентність 

базуютьсѐ на навичках творчості, критичного мисленнѐ, вирішенні 

проблем, ініціативності, наполегливості та вмінні співпрацявати. Длѐ 

ефективного формуваннѐ підприюмницької компетентності недостатньо 

знати її означеннѐ, а необхідно розуміти її структуру, та чинники ѐкі 

впливаять на її формуваннѐ. Длѐ виділеннѐ можливих чинників ѐкі 

впливаять на формуваннѐ професійно-педагогічного підпиюмництва 

педагога, наведемо аналіз понѐттѐ «підприюмництво». Якщо узагальнити 

висловляваннѐ більшості сучасних авторів про підприюмництво (Баженов, 

2015), то його визначеннѐ, насамперед, стосуютьсѐ ініціативної діѐльності, 

ѐка спрѐмована на організація ресурсів із метоя отриманнѐ прибутку від 
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виробництва та/або продажу товарів, наданнѐ послуг, а також пов’ѐзана з 

ризиком їх втрати і маю на меті отриманнѐ вигоди длѐ особи, що її 

здійсняю. А збалансоване визначеннѐ понѐттѐ «підприюмець», ѐке 

базуютьсѐ на врахуванні психологічних особливостей та економічній 

поведінці, ми знаходимо в монографії О. Пономарьова – це лядина, ѐка 

самостійно на свій страх і ризик здійсняю господарську діѐльність з метоя 

підвищеннѐ рівнѐ своюї особистої свободи за рахунок здобуттѐ 

матеріальної незалежності за допомогоя отриманнѐ максимально 

можливих доходів від ціюї діѐльності (Пономарев, 2014).  

Основні знаннѐ та вміннѐ, необхідні під час формуваннѐ 

підприюмництва педагога, – це усвідомленнѐ можливостей длѐ перетвореннѐ 

різноманітних ідей в особисту, соціальну та професійну діѐльність, а також 

розуміннѐ підходів до плануваннѐ та управліннѐ проюктами, що в сучасному 

суспільстві вкрай неможливо без високого рівнѐ цифрової грамотності. Адже 

більшість комунікативних, інформаційних, креативних процесів та необхідних 

даних, знаходѐтьсѐ саме в інформаційному цифровому середовищі. А 

оскільки в Љонцепції «Нова українська школа» цифрова компетентність 

педагога означена ѐк «упевнене та критичне застосуваннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій (ІЉТ) на роботі, у публічному просторі та 

приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність та культуру; 

володіннѐ основами програмуваннѐ, роботи з базами даних; алгоритмічне 

мисленнѐ; навички роботи та безпеки в Інтернеті та кібербезпеки; розуміннѐ 

етики роботи з інформаціюя (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо)», то без оволодіннѐ на гідному рівні даноя компетентністя 

ефективний розвиток інших професійних ѐкостей педагога 

унеможливляютьсѐ, у зв’ѐзку з проникненнѐм цифрових технологій у всі 

сфери життюдіѐльності лядини та суспільства (Љонцепціѐ, 2016).  

Виходѐчи з даного визначеннѐ, складові ЦЉ учителѐ можна об’юднати 

в три блоки, ѐкі відображаять основні напрѐми розвитку вмінь та навичок 

педагога.  

Љомп’ятерно-технологічний блок вклячаю в себе впевнене та 

критичне застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій (ІЉТ) на 

роботі, у публічному просторі й приватному спілкуванні та навички роботи 

та безпеки в Інтернеті та кібербезпеки. 

Алгоритмічний блок вклячаю володіннѐ основами програмуваннѐ, 

роботи з базами даних та алгоритмічне, покрокове мисленнѐ. 

Інфомедійний блок – інформаційну й медіа-грамотність та культуру, 

розуміннѐ етики роботи з інформаціюя (авторське право, інтелектуальна 
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власність тощо). Цей поділ хоча й умовний, але повністя охопляю основні 

складові ЦЉ педагога. Можна виділити основні компоненти, що 

характеризуять розвиток ЦЉ педагогів: мотиваційний, когнітивний, 

діѐльнісний. Усі три компоненти тісно преплітаяьсѐ й широко застосовуятьсѐ 

і під час формуваннѐ професійо-педагогічного підприюмництва вчителѐ.  

Мотиваційний критерій виступаю ѐк спонукальний чинник, до 

основних його складових відносимо систему поглѐдів та переконань, ѐкі 

визначаять потребу педагога у формуванні різноманітних 

компетентностей, ѐк цифрової, так і підприюмницької. Він передбачаю 

усвідомлені дії щодо пошуку, відбору й використаннѐ відповідних засобів 

длѐ розв’ѐзаннѐ конкретних завдань, усвідомленнѐ мети та меж 

застосуваннѐ ІЉТ та медіаресурсів ѐк допоміжного засобу.  

Љогнітивний критерій складаютьсѐ зі знань та уѐвлень длѐ 

розв’ѐзаннѐ завдань навчального, професійного й особистого 

спрѐмуваннѐ, розуміннѐ взаюмозв’ѐзків у структурі та аналізі 

інформаційного забезпеченнѐ різноманітних процесів, комплексне 

розуміннѐ можливостей інформації, ѐка доступна в різних цифрових 

форматах, впевнену оріюнтація в сучасному програмному забезпеченні, 

медіапросторі та його призначеннѐх.  

Діѐльнісний критерій передбачаю активне та раціональне 

використаннѐ ІЉТ, уміннѐ та навички з опануваннѐ сучасних інформаційних 

технологій длѐ розв’ѐзаннѐ завдань професійного, освітнього та 

побутового характеру, використаннѐ інтеграційних можливостей сучасного 

програмного забезпеченнѐ длѐ обробки та представленнѐ інформації, 

творчому підході до розв’ѐзаннѐ різних груп завдань із використаннѐм ІЉТ. 

Отже, високий рівень та постійний розвиток цифрової 

компетентності педагога стаю необхідним длѐ ефективної та результативної 

педагогічної діѐльності, та під час формуванні різноманітних 

компетентностей, ѐк професійної, так і підприюмницької. 

Спираячись на вище розглѐнуті результати зарубіжних і вітчизнѐних 

учених, нормативні означеннѐ та державні акти, вважаюмо, що 

становлення педагога ѐк підприюмливого успішного професіонала 

сприѐтимуть певні чинники, де чинники – це «елементи, що породжуять 

те або інше ѐвище, понѐттѐ структурної або постійної причини» (Фунтікова, 

2007). У педагогіці чинником називаять будь-ѐке ѐвище, що стало рушіюм 

або причиноя ѐкого-небудь педагогічного чи психологічного ѐвища. Цей 

вплив може бути безпосереднім або опосередкованим, прѐмим чи 

непрѐмим, стихійним або цілеспрѐмованим. У нашому контексті чинник 
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витлумачуюмо ѐк поюднаннѐ елементів, що забезпечуять формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ. Умовно розрізнѐять 

зовнішні й внутрішні чинники, пріоритетними можуть бути ѐк ті, так і інші 

форми, залежно від педагогічної ситуації й етапу формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва педагога. 

До зовнішніх (об’юктивних) чинників належать: соціально-економічна 

ситуаціѐ в країні; ставленнѐ суспільства до професії вчителѐ, престиж 

(соціальна значущість) професії; соціальні очікуваннѐ (громадський запит на 

певні професійно-особистісні ѐкості); освітній потенціал соціального 

середовища; стимули, що випливаять зі сфери праці (система пільг і 

заохочень); професійна затребуваність; матеріальні умови життѐ вчителѐ; 

адекватність пропонованих освітніх послуг до структури та змісту освітніх 

потреб; організаціѐ професійного середовища; зміст, організаціѐ, технологіѐ 

освітньої діѐльності; рівень кваліфікації педагогічних кадрів, вплив різних 

соціальних груп, зацікавлених у наданні ѐкісних освітніх послуг (учні, їхні 

батьки, працівники організацій і підприюмств, що працевлаштовуять 

випускників, працівники органів освіти й управліннѐ) (Хоріна, 2014). 

Внутрішні (суб’юктивні) чинники: рівень і стійкість мотивації до 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва; саморозвиток та 

самовдосконаленнѐ особистості. Спеціальні організаційні умови в розрізі 

вище перерахованих чинників детермінуять низку напрѐмів процесу 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва: внутрішнѐ 

мотиваціѐ; рефлексіѐ (зверненнѐ) свідомості на себе ѐк суб’юкта педагогічної 

діѐльності; здатність до самодіагностики, готовність до професійного 

самовдосконаленнѐ й саморозвитку; створеннѐ індивідуальної моделі 

професійної діѐльності, обробленнѐ моделі поведінки, схем самопрезентації; 

окресленнѐ найбільш значущих професійних та особистісних ѐкостей; 

цифровізаціѐ (розвиток цифрових навичок).  

Сукупність чинників, що забезпечуять формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителѐ, представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-функційна схема впливу цифрової компентності на 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ в умовах 
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Представлена структурно-функційна схема маю практико-

зоріюнтований характер і реалізую ідея формуваннѐ компетентного 

фахівцѐ, спрѐмована на формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва вчителѐ ѐк вагомої складової в безперервному 

професійно-особистісному самовдосконаленні, саморозвитку та 

самореалізації педагога в сіспільстві. 

З оглѐду на вимоги загальної стратегії розвитку освітньої галузі, 

основних завдань і принципів професійного зростаннѐ та вдосконаленнѐ 

професійних і особистісних ѐкостей учителѐ в середовищі неперевної освіти 

структурно-функційна схема формуваннѐ професійно педагогічного 

підприюмництва вчителів дозволѐю відобразити чинники, ѐкі впливаять на 

процес її формуваннѐ, ѐк цілісний, багатоаспектний процес, системно 

презентувати основні його компоненти, а також візуалізувати наступність 

процесу формуваннѐ підприюмництва педагога. Схема показую 

цілеспрѐмоване формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 

вчителів на основі актуалізації їхніх індивідуально-особистісних властивостей 

(світоглѐдно-професійної позиції, соціально-економічних ставлень, 

економічних і прогностичних здатностей, організаторських здібностей тощо) 

та набуттѐ професійно значущих, суспільно важливих, інформаційно-

цифрових навичок і компетентностей. Із запропонованої моделі бачимо, що 

загальними чинниками формуваннѐ професійно-педагогічного 

підпримництва виступаять принципи: цифровізації й технологізації, 

гуманізації та гуманітаризації, наступності й перспективності, професійно-

економічної спрѐмованості, свідомості і творчої активності, особистісного та 

професійного розвитку, розвивального навчаннѐ й рефлексивності.  

У зв’ѐзку з цим длѐ педагогів важливо, опановуячи професія, 

опрацьовувати численні інформаційні відомості загально-технічної, 

професійно-теоретичної, природничо-математичної та гуманітарної 

тематики, знаннѐ нормативно-правових документів Законодавства 

України, розуміннѐ правил економічної та фінансової діѐльності, що 

забезпечить учителѐм оволодіннѐ навичками ефективної господарської 

діѐльності, підвищить рівень їх економічної свободи, зумовляячи 

розвиток підприюмницької ініціативи. Відтак, з-поміж показників, що 

характеризуять сформованість підприюмництва педагога, важливо 

виокремити поінформованість у різноаспектних знаннѐх, ставленнѐ 

педагогів до підприюмництва, самостійність застосуваннѐ знань, 

усвідомленість і ѐкість виконаннѐ проюктних завдань (бізнес-планів, звітів 

тощо), рівень сформованості ділових ѐкостей, елементів підприюмницької 
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культури, рівень готовності до прийнѐттѐ економіко-обґрунтованих рішень, 

та рівень їх цифрової компетентності. Обґрунтована схема чинників, ѐкі 

впливаять на формуваннѐ професійно-педагогічого підприюмництва 

вчителѐ, утворена складовими, ѐкі взаюмозв’ѐзані ѐк прѐмими, так і 

зворотними зв’ѐзками, й слугую основоя длѐ цілеспрѐмованого та 

системного формуваннѐ педагогічного підприюмництва.  

Системоутворявальним, базовим чинником практичної складової 

формуваннѐ підприюмництва педагога розглѐдаюмо інформаційно-освітній 

контекст формувального процесу, в основі ѐкого лежить саме цифрова 

компетентність педагога, ѐк засіб, базовий інструмент, ѐкий даю можливість 

успішно реалізовувати всі інші чинники, що впливаять на формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва. Теоретичний аспект формуваннѐ 

підприюмництва вчителѐ розглѐдаюмо ѐк процес опануваннѐ різноманітних 

інформаційних відомостей, розвитку власних пізнавальних інтересів, мотивів 

підвищувати власний рівень професійної підготовки.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

проведене дослідженнѐ та сформована структурно-функційна схема впливу 

різноманітних чинників на формуваннѐ підприюмництва педагога дозволѐять 

розглѐдати цифрову компетентність ѐк базовий чинник формуваннѐ 

педагогічного підприюмництва. Підсумовуячи вище викладений матеріал, 

бачимо гостру необхідність осучаснити зміст процесу підготовки вчителів у 

середовищі неперевної освіти на основі реалізації провідних ідей повѐзаних 

із тотальноя цифровізаціюя суспільства, піднімаячи рівень цифрової 

компетеності педагогів, що забезпечуватиме набуттѐ вчителѐми системи 

знань та вмінь, необхідних длѐ успішного здійсненнѐ підприюмницької 

діѐльності. Перспективи подальших наукових розвідок будуть пов’ѐзані з 

упровадженнѐм ефективної методики покрокового формуваннѐ професійно-

педагогічного пдприюмництва вчителѐ шлѐхом комплексного застосуваннѐ 

всіх означених чинників, ѐкі маять вплив на дане формуваннѐ, що сприѐтиме 

розвиткові професійних умінь та набуття практичного досвіду, потрібних 

учителя длѐ здійсненнѐ успішної підприюмницької діѐльності в межах 

виконаннѐ своїх посадово-функціональних обов’ѐзків. У вирішенні цього 

завданнѐ значну роль відіграю ѐк самостійна робота педагогів, так і навчаннѐ 

в системі післѐдипломної педагогічної освіти, ѐка маю на меті підвищити 

рівень професійних компетентностей педагога до ювропейських та світових 

стандартів. Зазначимо, що ефективне опануваннѐ інформаційно-цифрових 

технологій педагогами значноя міроя залежить від методології, форм, 

методів, організаційних складових розвитку їх інформаційно-цифрової 
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компетентності протѐгом всіюї професійної діѐльності. У зв’ѐзку з 

вищезазначеним, суттювих змін повинен зазнати процес підготовки й 

підвищеннѐ кваліфікації педагогічних працівників, його зміст, складові та 

освітні технології.  
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РЕЗЮМЕ 
Кинах Неля, Рублёва Наталия. Формирование профессионально-

педагогического предпринимательства учителѐ в плоскости цифровизации 
непрерывного образованиѐ.  

В статье определено влиѐние среды непрерывного образованиѐ на 
формирование профессионально-педагогического предпринимательства учителѐ в 
условиѐх цифровизации, обозначено понѐтие цифровой компетентности и ее 
состав, проанализированы факторы формированиѐ профессионально-
педагогического предпринимательства учителѐ в плоскости цифровизации 
непрерывного образованиѐ, рассмотрено, как цифроваѐ компетентность влиѐет на 
формирование предпринимательства учителей в среде непрерывного образованиѐ, 
а также создана структурно-функциональнаѐ схема влиѐниѐ цифровой 
компентности на формирование профессионально-педагогического 
предпринимательства учителѐ в условиѐх непрерывного образованиѐ. 

Ключевые слова: предпринимательство, профессионально-педагогическое 
предпринимательство, факторы, цифроваѐ компетентность, непрерывное 
образование. 

SUMMARY 
Kinakh Nelia, Rublova Natalia. Formation of professional and pedagogical 

entrepreneurship of a teacher in the plane of digitalization of continuous education. 
The article identifies the influence of the continuing education environment on the 

formation of professional and pedagogical entrepreneurship of teachers in terms of 
digitalization, defines the concept of digital competence and its composition, analyzes the 
factors of formation of professional and pedagogical entrepreneurship of teachers in the field 
of digitalization of continuing education, environment of continuing education, as well as 
created a structural and functional scheme of the impact of digital competence on the 
formation of professional and pedagogical entrepreneurship of teachers in terms of continuing 
education. The aim of the article is to analyze the factors of formation of professional and 
pedagogical entrepreneurship of teachers in the field of digitalization of continuing education, 
and to determine how digital competence affects the formation of entrepreneurship of 
teachers in the environment of continuing education. To achieve this goal, the following 
research methods were used: analysis, systematization, comparison, generalization – to 
identify the state of development of the problem of formation of professional and pedagogical 
entrepreneurship of the teacher; clarification of the conceptual and terminological apparatus 
of the researched problem; systematic, structural-logical, functional-competence analysis and 
systematization – to clarify the factors that ensure the formation of professional and 
pedagogical entrepreneurship of teachers. Prospects for further research will be associated 
with the introduction of effective methods of step-by-step formation of professional and 
pedagogical entrepreneurship of teachers by comprehensive application of all factors that 
affect this formation, which will promote the development of professional skills and practical 
experience needed for successful business activities, their job responsibilities. Both the 
independent work of teachers and training in the system of postgraduate pedagogical 
education, which aims to increase the level of professional competencies of teachers to 
European and world standards, play a significant role in solving this problem. 

Key words: entrepreneurship, professional and pedagogical entrepreneurship, 
factors, digital competence, continuing education. 
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ІНТЕГРАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

Статтѐ містить результати дослідженнѐ щодо використаннѐ 

інтегративного підходу до формуваннѐ професійної культури майбутніх фахівців 

сфери  обслуговуваннѐ в умовах кардинальних змін, пов’ѐзаних із введеннѐм великої 

кількості електронної техніки та автоматики у сферу обслуговуваннѐ. 

Установлено, що інформатизаціѐ та автоматизаціѐ процесів у сфері 

обслуговуваннѐ, на перший поглѐд, витіснѐять живу лядську праця, однак 

ускладнѐятьсѐ  системи управліннѐ й виникаю потреба у відповідному супроводі та 

адмініструванні. Запропоновано обґрунтовану теоретично і практично перевірену 

методику, ѐка інтегрую компоненти професійної культури, сформовані на різних 

видах культури. Зроблено висновок, що важлива роль відводитьсѐ духовним ѐкостѐм 

працівника, ставлення до праці, культурі комунікації з кліюнтами.  

Ключові слова: культура, професійна культура, компетентність, сфера обслуго-

вуваннѐ, інформатизаціѐ, програмуваннѐ, автоматизаціѐ, інтеграціѐ видів культур. 
 

Постановка проблеми. Сфера обслуговуваннѐ завжди була одніюя з 

найважливіших у функціонуванні суспільства. Не менш важливим аспектом 

у її діѐльності ю культурологічний. За різних умов, на різних етапах 

історичного розвитку понѐттѐ культури працівника сфери обслуговуваннѐ 

дещо змінявалосѐ. Однак, завжди в це понѐттѐ входили повага до кліюнта, 

зацікавленість у тому, щоб він замовив певну послугу, а також чемність в 

обслуговуванні та намаганнѐ максимально задовольнити вимоги кліюнта. 

Іншими словами, понѐттѐ культури працівника сфери обслуговуваннѐ ю 

одним із важливих компонентів у підготовці фахівцѐ такого профіля.  

Розглѐдаячи еволяція професій у сфері обслуговуваннѐ, можна 

стверджувати, що в останні роки тут відбулисѐ кардинальні зміни. 

Передусім, це повʼѐзано з уведеннѐм великої кількості електронної техніки 

та автоматів у сам процес сфери обслуговуваннѐ. По-друге – з 

роботизаціюя сфери. Виходѐчи з таких перспектив і професій майбутнього, 
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виникаю питаннѐ: ѐкі функції працівників сфери обслуговуваннѐ в 

перспективі? У розвинених країнах уже функціонуять так звані розумні 

магазини, у ѐких не передбачаютьсѐ наѐвність продавців. Окрім того, 

існуять машини, ѐкі заміняять роботу перукарів чи роботу в закладах 

харчуваннѐ – починаячи з простої хлібопічки і завершуячи складними 

електронними системами, у ѐких можна задати програму «Меня». 

У професійній діѐльності фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ, окрім 

професійної майстерності, важлива роль відводитьсѐ культурологічним 

ѐкостѐм працівника, його ставлення до праці, культурі комунікації з 

кліюнтами. З оглѐду на брак мотивації та неготовність студентів, через 

перенасиченнѐ споживацькими принципами порівнѐно з творчими 

установками щодо буттѐ й культури, формуваннѐ фахової культури значно 

ускладнѐютьсѐ. Істотний чинник недостатнього рівнѐ сформованості 

професійної культури учнів та студентів – це і неналежно підготовлені до 

такої діѐльності педагоги та інженерно-педагогічні працівники. Варто 

наголосити, що низка інженерно-педагогічних працівників культурологічну 

складову розмістили майже на остатню місце у структурі підготовки фахівцѐ 

сфери обслуговуваннѐ. Попри надто занижену оцінку учнѐми значеннѐ 

фахової культури, вони підсвідомо розуміять роль ціюї складової. Стосовно 

випускників, тут очевидне усвідомленнѐ значущості професійної культури, 

позаѐк відповідні проблеми траплѐятьсѐ у щоденній практиці, під час 

виконаннѐ службових обов’ѐзків.  

Отже, актуальність проблеми формуваннѐ професійної культури 

майбутніх спеціалістів зумовлена нагальноя потребоя суспільства у 

високоосвіченому персоналі, а інноваційні вимоги до сучасного фахівцѐ 

передбачаять переосмисленнѐ організації, сутності, методик і технологій 

професійної освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Фахівець маю неодмінно «володіти 

функціѐми щодо клячових компетентностей у життюдіѐльності кожної 

лядини, а це передусім: формуваннѐ навичок до навчаннѐ й самонавчаннѐ; 

виробленнѐ гнучкості у взаюмозв’ѐзку з працедавцѐми; закріпленнѐ витримки 

та щоразу кращої успішності в конкурентній життювій сфері тощо» 

(Љозловський, 2015, с. 57). Љонкурентоспроможний фахівець сфери обслуго-

вуваннѐ, безсумнівно, повинен мати високий рівень інтегральної культури, 

ѐкий, окрім комунікативної та суто професійної, містить компоненти 

економічної, громадѐнської, моральної, екологічної культур тощо. 

Освітнѐ парадигма ѐк тип культурно-історичного мисленнѐ і творчої 

дії суб’юктів освіти висвітлена у праці І. Зѐзяна (2003). Љультурологічна 
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підготовка учнів та студентів була предметом наукових пошуків Т. Зязіної 

(2012), О. Музальова (2003). Досліджувалисѐ такі питаннѐ, ѐк формуваннѐ 

структурних компонентів правової культури (Н. Шульга, 2021), формуваннѐ  

загальнокультурної компетентності учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у процесі вивченнѐ предметів суспільно-

гуманітарного циклу (А. Павленко, 2014) та ін. 

У науково-педагогічній літературі приділѐютьсѐ увага проблемам 

формуваннѐ культури спілкуваннѐ в майбутній професійній діѐльності 

фахівців сфери обслуговуваннѐ (І. Довженко, 2008), професійних 

здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговуваннѐ в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти (І. Жорова, 2007), 

клячових компетентностей майбутніх фахівців ресторанного сервісу у 

вищих професійних училищах (С. Љравець, 2014), а також досліджуятьсѐ 

психологічні умови формуваннѐ професійної компетентності учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти сфери обслуговуваннѐ 

(І. Матійків, 2008) та ін. Окрім зазначеного, чимало проблем на сьогодні 

залишаятьсѐ невирішеними, зокрема досі не було ґрунтовно досліджено 

проблему з позиції інтеграції видів культур у структурі культурологічної 

підготовки майбутнього фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ. 

Мета статті – розвиток важливого напрѐму досліджень професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговуваннѐ, що оптимізую 

культурологічний компонент завдѐки інтеграції видів культур в умовах 

інтенсивної інформатизації суспільства. 

Методи дослідження. Длѐ виконаннѐ дослідженнѐ використано 

комплекс взаюмопов’ѐзаних методів, серед ѐких аналіз і синтез, контент-

аналіз наукових праць із проблеми дослідженнѐ, дедукціѐ й індукціѐ, 

узагальненнѐ та систематизаціѐ з метоя формуляваннѐ висновків і 

перспектив подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Ринок праці зараз ю дуже мінливим. 

Спостерігаюмо дедалі більше крамниць без касирів, авто без водіїв, поѐву 

нових технологій створеннѐ, розміщеннѐ, передачі та зберіганнѐ даних (зав-

дѐки хмарним технологіѐм, віртуальній реальності), мов програмуваннѐ то-

що. Завдѐки вдосконалення технологій машинного навчаннѐ і розпізнаваннѐ 

голосів та постатей лядей, уже тепер роботи поступово заміняять лядей 

навіть у тих професіѐх, де потрібен взаюмозв’ѐзок із кліюнтами. Пожвавленнѐ 

кліюнтооріюнтованості та ексклязивності дію ѐк засіб керуваннѐ взаюмовідно-

синами з кліюнтами, де глибинне розуміннѐ й ефективне задоволеннѐ потреб 

даю змогу компанії одержувати додатковий прибуток. Програмуваннѐ, 
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автоматизаціѐ тих чи інших виробничих процесів, на перший поглѐд, 

витіснѐять «живу» лядську праця, заміняячи її машинноя чи прирівнѐноя. 

Утім, із поширеннѐм процесів автоматизації ускладнѐятьсѐ системи 

управліннѐ та виникаю потреба у відповідному супроводі й адмініструванні. 

Глобалізаціѐ та інтеграціѐ в контексті дослідженнѐ перетворень у 

галузі зайнѐтості та розвитку ринку праці підкріпляять факти економічної 

спеціалізації й територіального поділу праці. Робоча сфера стаю 

мультикультурноя та багатомовноя. Глобалізаційні процеси відповідно 

посиляять конкуренція і поміж виробниками продукції та надавачами 

послуг, і поміж претендентами на робоче місце.  

Терміном загальнокультурна компетентність окресляять «специфічно 

лядський метод життѐ, що встановляю весь діапазон практичної й моральної 

активності індивіда, його ймовірного взаюмозв’ѐзку з довкіллѐм та собоя, і 

цей термін охопляю систему знань, умінь, навичок, а також моральних, 

етичних норм та цінностей. Загальнокультурна компетентність – це система 

наукових і загальнокультурних знань, умінь та навичок, одержаних під час 

навчаннѐ, і отриманнѐ суб’юктного досвіду, та спроможність їх застосовувати в 

реальних професійних і буденних ситуаціѐх, що передбачаю сформованість 

комунікаційних та поведінкових методів відповідно до загальнолядських 

норм моралі» (Павленко, 2014, с. 7).  

Формуваннѐ професійної культури належить, головним чином, 

закладу освіти, де, окрім спеціальних дисциплін, освояятьсѐ групи 

гуманітарних дисциплін. На рівні професійно-технічної освіти це іноді 

завершеннѐ програми закладів загальної середньої освіти, ѐка охопляю 

курси літератури, культурології, етики та естетики тощо. Можливо, далеко 

не завжди використовуятьсѐ резерви цих навчальних предметів.  

З іншого боку, під час викладаннѐ основних фахових дисциплін, 

основну увагу викладачі приділѐять тому, щоб навчити фактажу і процесу 

виробничої сфери. Наприклад, основна увага звертаютьсѐ на те, ѐк 

приготувати страву, ѐк зробити відповідні фінансові розрахунки тощо. 

Розуміячи першочерговість та важливість цих питань, вважаюмо, що 

навчання «ѐк працявати з лядьми» приділѐютьсѐ надто мало уваги.  

Формуваннѐ культури обслуговуваннѐ може відбутисѐ двома 

шлѐхами. Перше – це свідомий рівень культури самого фахівцѐ сфери 

обслуговуваннѐ, його ставленнѐ до роботи. Другий аспект – це ймовірність 

втрати кліюнта, роботи, що зумовляю вимушену чемність, іноді, навіть, 

надто нав’ѐзливу саморекламу. Часто спостерігаютьсѐ диференціаціѐ 

ставленнѐ до покупців: ѐкщо у величезному, дорогому магазині, продавці з 
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усіх сил намагаятьсѐ догодити кліюнту, то в невеличких, особливо 

державних магазинах, нерідко спостерігаютьсѐ непрофесійне ставленнѐ до 

кліюнтів, намаганнѐ продати неѐкісний продукт чи неѐкісну послугу тощо.  

У діѐльності закладів освіти суттюво знизивсѐ за останню десѐтиліттѐ 

виховний аспект, особливо з початку пандемії та переходу на онлайн 

навчаннѐ. Значно знизивсѐ рівень і класичних варіантів формуваннѐ культури 

учнів, а тим більше студентів у закладах вищої освіти. До таких належали 

традиційний варіант (викладач маю, крім повного навчального навантаженнѐ, 

кураторство в одній групі, він досліджую особистісні ѐкості студентів; 

організовую студентський колектив, різні заходи), клубний варіант 

(студентське життѐ розподілене на навчальне та виховне; куратор здійсняю 

лише виховну роботу в кількох групах; до його обов’ѐзків належить захист 

особистості студента; турбота про його фізичне, психологічне, моральне 

здоров’ѐ; формуваннѐ потреби в самовдосконаленні тощо), соціум-варіант 

(виховну діѐльність здійсняю соціальний педагог, а також куратор; куратор 

вивчаю поведінку студентів під час навчаннѐ, співпрацяю з педагогами, а 

соціальний педагог вивчаю поведінку у вільний від навчаннѐ час, організовую 

дозвіллѐ). Є ще низка варіантів організації виховного процесу, ѐкі 

безпосередньо залежать від цілі й завдань закладу освіти, його можливостей, 

соціальних і фінансових умов соціуму, у ѐкому він функціоную. Длѐ кожного 

закладу освіти характерноя ю індивідуальна система вихованнѐ. На жаль, нині 

ці можливості використовуятьсѐ мінімально.  

В умовах підготовки фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ матеріал длѐ куль-

турологічної підготовки містить весь цикл навчальних предметів. В окремих 

випадках, керуячись найкращими намірами, викладачі іноді насильно фор-

муять міжпредметні зв’ѐзки длѐ формального забезпеченнѐ взаюмодії всіх 

знань. Однак, ефект формуваннѐ професійної культури значно залежить від 

ступенѐ інтеграції знань. Якщо знаннѐ поюднуятьсѐ на низьких рівнѐх інтегра-

ції (міжпредметні зв’ѐзки), то компоненти професійної культури слабко пов’ѐ-

зані між собоя і не забезпечуять її цілісність. При вищому рівні інтеграції 

знаннѐ з гуманітарних дисциплін вступаять у взаюмодія, доповняятьсѐ й 

підсиляять зміст спеціальних дисциплін, що сприѐю формування цілісної 

системи професійної культури фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ.  

Насамперед, визначаятьсѐ компоненти інтеграції – види 

культурологічної підготовки. До них можна віднести такі:  

 громадѐнська культура – передбачаю формуваннѐ у фахівцѐ 

сфери обслуговуваннѐ відповідального ставленнѐ до своюї праці, кліюнтів, 

розуміннѐ ролі праці в суспільстві; 
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 економічна культура – спрѐмована на розвиток економічного 

мисленнѐ фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ в масштабах власної діѐльності, 

сфери загалом, що передбачаю не лише формуваннѐ ділових рис 

(ощадливість, заповзѐтливість, обачність, накопиченнѐ знань щодо 

проблем власності, систем господаряваннѐ, економічної рентабельності, 

податкових зобов’ѐзань), але й засвоюннѐ моральної культури;  

 моральна культура – передбачаю опануваннѐ теорії, норм і 

правил поведінки та формуваннѐ моральних дій, ѐкі пройнѐті прагненнѐм 

до правди, добра, до виробленнѐ таких рис, ѐк патріотизм, національна 

гідність, лицарство, міжнаціональні повага та дружба, вдѐчність, лябов до 

праці, дисциплінованість, відповідальність, честь, совість, скромність, 

суспільна співпрацѐ, милосердѐ тощо; 

 правова культура – передбачаю доведеннѐ до свідомості учнів та 

студентів вимог правових норм; досѐгнути того, щоб ці вимоги набували 

длѐ них особистісного змісту і стали керівництвом у фаховій діѐльності; 

передбачаю знаннѐ особистих прав і обов’ѐзків, а також відповідальність за 

їхню недотриманнѐ;  

 естетична культура – ставить за мету розвиток естетичного 

ставленнѐ до навколишнього світу, ѐке передбачаю здатність до емоційного 

сприйнѐттѐ прекрасного; додаваннѐ естетичного у фахову діѐльність;  

 екологічна культура – спрѐмовую фахівцѐ на дбайливе ставленнѐ 

до природи з її ресурсами; розумне використаннѐ сировини та переробку 

відходів; 

 розумова культура – передбачаю розвиток інтелектуального хисту 

фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ, стимуляваннѐ інтересу до роботи з 

новітніми інформаційними технологіѐми; розвиток індивідуальних рис – 

самостійності, широти світоглѐду, хисту до творчості тощо; 

 культура праці – передбачаю розвиток добросовісного, 

відповідального і креативного ставленнѐ до різних видів професійної 

діѐльності, накопиченнѐ досвіду, його передаваннѐ іншим тощо. 

Методика інтеграції компонентів професійної культури фахівцѐ 

сфери обслуговуваннѐ базуютьсѐ на таких клячових положеннѐх: 

урахуваннѐ специфіки сфери обслуговуваннѐ, ѐка відображаютьсѐ в 

окремих темах культурології, циклах спеціальних та гуманітарних 

дисциплін; оріюнтаціѐ на сучасний розвиток і прогностичні тенденції в 

розвиткові галузі сфери обслуговуваннѐ; виокремленнѐ та вибір 

окремих видів культури, що формуять компоненти професійної 

культури фахівцѐ сфери обслуговуваннѐ; визначеннѐ підстави длѐ 
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інтеграції компонентів; поѐва нової ѐкості професійної культури фахівцѐ 

сфери обслуговуваннѐ внаслідок інтеграції.  

Висновки. Відповідно до даних фондів праці, десѐтки професій у 

найближче десѐтиліттѐ зникнуть і десѐтки з’ѐвлѐтьсѐ. Однак, навіть в умовах 

інформатизації та автоматизації сфери обслуговуваннѐ, лядина залишитьсѐ 

необхідноя й виконуватиме низку важливих функцій, ѐкі можуть 

видозміняватисѐ з часом. Окрім того, рівень культури фахівцѐ сфери 

обслуговуваннѐ повинен бути щораз вищим. Запропонована методика 

інтегрую компоненти професійної культури, сформовані на різних видах 

культури (національної, громадѐнської, екологічної, економічної, естетичної, 

моральної, правової, розумової, трудової тощо). Основними положеннѐми 

реалізації методики ю врахуваннѐ специфіки сфери обслуговуваннѐ; 

оріюнтаціѐ на сучасний розвиток та прогностичні тенденції в розвиткові 

галузі; виокремленнѐ й вибір окремих видів культури; визначеннѐ 

підстави длѐ інтеграції; поѐва нової ѐкості професійної культури фахівцѐ. 

До подальших напрѐмів наукових студій належать дослідженнѐ 

можливостей підготовки викладачів та інженерно-педагогічних 

працівників до формуваннѐ професійної культури учнів і студентів. 
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РЕЗЮМЕ 
Козловский Юрий, Мукан Наталия, Зельман Леся. Интеграциѐ компонентов 

профессиональной культуры будущих специалистов сферы обслуживаниѐ в условиѐх 
информатизации общества.  

Статьѐ содержит результаты исследованиѐ использованиѐ интегративного 
подхода к формирования профессиональной культуры будущих специалистов сферы 
обслуживаниѐ в условиѐх кардинальных изменений, свѐзанных с введением большого 
количества электронной техники и автоматики в сферу обслуживаниѐ. 
Установлено, что информатизациѐ и автоматизациѐ процессов в сфере 
обслуживаниѐ, на первый взглѐд, вытеснѐят живой человеческий труд, однако 
усложнѐятсѐ системы управлениѐ и возникает необходимость соответствуящего 
сопровождениѐ и администрированиѐ. Предложена обоснованнаѐ теоретически и 
практически провереннаѐ методика, интегрируящаѐ компоненты 
профессиональной культуры, сформированные на разных видах культуры. Сделан 
вывод, что немаловажнаѐ роль отводитсѐ духовным качествам работника, 
отношения к труду, культуре коммуникации с клиентами. 
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сфера обслуживаниѐ, информатизациѐ, программирование, автоматизациѐ, 
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SUMMARY 
Kozlovskyi Yurii, Mukan Nataliia, Zelman Lesia. Integration of professional culture 

components of future service specialists in the conditions of society informatization.  
The article deals with results of a study on the use of an integrative approach to the 

formation of professional culture of future service professionals in the face of radical changes 
associated with introduction of a large number of electronic equipment and automation in 
the service sector. In the developed countries, there are already smart shops that do not 
provide sellers, vending machines replace the work of hairdressers, cooks, barmen ect. It was 
found that at different stages of historical development, the concept of culture of the service 
worker had changed. However, this concept has always included such aspects as courtesy in 
service and efforts for the best meet of customer requirements. In general, the level of the 
service worker’s culture is one of the significant components of his professional competence. 
It has been found that informatization and automation of service processes, at first glance, 
displace “alive” human labour, but with the spread of automation processes, management 
systems have become more complicated and there is a need for appropriate support and 
administration. Experimental research has revealed that several teachers of professional 
disciplines have placed the cultural component almost in last place in the service specialist’s 
structural model. The results of the study have shown an insufficient level of readiness of 
pupils and students to accept cultural knowledge as an important component of future 
professional activity. This necessitates appropriate work with pupils and students, as well as 
with teachers to increase the level of understanding the professional and cultural component 
of the service specialist. A well-founded theoretically and practically tested methodology is 
proposed, which integrates the components of professional culture formed on different types 
of culture (national, civil, ecological, economic, aesthetic, moral, legal, intellectual, labour, 
etc.). It was concluded that in addition to the professional skills of a service specialist, an 
important role was given to spiritual qualities of the employee, his attitude to work, the 
culture of communication with customers. The topicality of the problem of future specialists’ 
professional culture formation is due to the urgent need of society for highly educated staff, 
and innovative requirements for the modern specialist include rethinking the organization, 
nature, methods and technologies of vocational education. 

Key words: culture, professional culture, competence, service sphere, informatization, 
programming, automation, types of cultures integration. 
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ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНЖЕНЕРІЯ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
 

У статті здійснено аналіз наукових здобутків щодо впровадженнѐ 
інноваційних технологій навчаннѐ під час підготовки молодших бакалаврів 
спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ». Установлено, що підготовка 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

159 

фахівців ціюї спеціальності маю відбуватисѐ з дотриманнѐм певного алгоритму в 
освітньому процесі закладу: упровадженнѐ сучасної теоретичної підготовки; 
організаціѐ ѐкісної практичної підготовки; формуваннѐ переліку компетентностей 
за вимогами провідних компаній у галузі інженерії програмного забезпеченнѐ; 
організаціѐ підготовки за фахом з першого курсу; введеннѐ глибокого вивченнѐ 
англійської мови; збільшеннѐ обсѐгу практичних занѐть; ѐкісна організаціѐ 
стажуваннѐ, практики та працевлаштуваннѐ; раціональний розподіл часу на 
загальні дисципліни та дисципліни професійного спрѐмуваннѐ за фахом. 

Показано приклади застосуваннѐ сучасного інструментарія з підготовки 
молодших бакалаврів спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» та 
обґрунтовано, що однім із ефективних інноваційних методів навчаннѐ молодших 
бакалаврів ю метод проюктів. 

Ключові слова: інноваційні технології навчаннѐ, фаховий молодший бакалавр, 
інформаційні технології, інженеріѐ програмного забезпеченнѐ, метод проюктів. 

 

Постановка проблеми. Сучасний ринок праці вимагаю від фахівцѐ 

сформованих нових компетентностей, ѐких неможливо набути без постійного 

розвитку, зважаячи на динаміку соціально-економічних трансформацій. 

Сьогодні система фахової передвищої освіти спираютьсѐ на класифікація 

компетенцій, ѐка представлена двома групами компетенцій: ті, що належать 

до загальних (універсальних, надпрофесійних), і ті, ѐкі можна назвати 

предметно-спеціалізованими (професійними). Професійні компетенції 

визначаять зміст профіля підготовки фахівців відповідно до майбутніх 

професійних обов’ѐзків. Універсальні компетенції представлѐять комплексні 

характеристики готовності випускника закладу освіти застосовувати отримані 

знаннѐ, уміннѐ та особисті ѐкості в стандартних та змінних ситуаціѐх 

професійної діѐльності, а також відображаять запити суспільства й 

особистості до загальнокультурних, соціально-особистісних ѐкостей 

молодого фахівцѐ. Можна сказати, що універсальні компетенції ю сполучноя 

ланкоя між вимогами до підготовки фахівців із боку держави, суспільства, 

роботодавців та запланованими освітніми результатами, при чому їх 

значущість співвідносѐть із такими базовими понѐттѐми у професійному 

середовищі, ѐк компетентність, професіоналізм, майстерність. 

Багато закладів освіти розглѐдаять підготовку фахівців ѐк завданнѐ 

підготовки кадрів длѐ конкретного підприюмства, але це може призводити 

до вузькопрофільного контингенту освіти, ѐкий через певний час вичерпую 

себе, оскільки необхідна кількість фахівців буде вже підготовлено в межах 

освітньої програми. Љрім цього, існую й інша причина «старіннѐ» такої 

програми – це динамічна зміна змісту професійної галузі, ѐка пов’ѐзана з 

глобалізаціюя суспільства, що перебуваю у фазі переходу до четвертої 

науково-технічної револяції.  
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На думку О. Яницького, «…глобалізаціѐ ю формуваннѐм світової 

спільноти в юдину інформаційно-комунікаційну систему, де елементи ціюї 

системи стаять «каркасом» нового способу виробництва та соціально-

політичного відтвореннѐ глобального соціуму, що запускаю в межах 

глобалізації новий процес – гібридизація суспільства, що ю результатом 

спільної дії процесів глобалізації та інформатизації, «перехідним» станом усіх 

систем соціуму, незалежно від їхньої ѐкісної специфіки та масштабу» 

(Яницький, 2019). 

Беручи до уваги вище зазначене, фахова передвища освіта 

покликана забезпечити ѐкісну підготовку висококомпетентних фахівців – 

фахівців нової генерації, ѐкі постійно вдосконаляять набуті знаннѐ, уміннѐ 

та навички в умовах безперервної освіти. 

Сьогодні заклад фахової передвищої освіти акумуляю елементи 

професійно-технічної та вищої освіти, що в комплексі сприѐю формування в 

майбутнього фахівцѐ гнучкої системи інноваційних компетенцій і 

прагненнѐ до подальшого професійного розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Ґрунтовноя основоя вивченнѐ та 

розв’ѐзаннѐ проблеми дослідженнѐ на теоретичних та методичних засад 

стали результати наукових напрацявань науковців із різних напрѐмів освіти, 

зокрема: проблеми філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зѐзян, В. Љремень, 

В. Лутай); системного підходу до організації освітнього процесу (В. Љузьмін, 

Є. Юдін та ін.); психології освіти (Г. Балл, Л. Виготський, О. Леонтьюв, 

Ю. Самарін, В. Семиченко, Н. Тализіна та ін.); педагогіки професійної освіти 

(В. Безрукова, Р. Геревич, О. Дубасеняк, О. Дубинчук, Н. Љузьміна, 

Л. Лук’ѐнова, Н. Ничкало, Л. Оршанський, Л. Сидорчук, В. Тименко, А. Цина); 

структуруваннѐ знань у змісті освіти (Т. Бурлаюнко, Б. Гершунський, 

В. Гінецинський, В. Людньов, О. Щербак, та ін.); інтеграції технологій в освітній 

процес (О. Білик, М. Љорець, Д. Љорчевський, М. Піддѐчий та ін.); застосуваннѐ 

ІТ в освіті (О. Авраменко, Н. Бахмат, В. Биков, Т. Бодненко, Т. Вакаляк, 

І. Войтович, А.Гедзик, Ю. Горошко, А. Гуржій, О. Дубініна, М. Жалдак, 

Л. Љарташова, В. Лапінський, О. Спірін, Г. Ткачук та ін.); підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів (Т. Бодненко, Р. Горбатяк, З. Сейдаметова, А. Стряк та 

ін.). Наукові напрацяваннѐ вчених сприѐли підвищення ѐкості підготовки 

фахівців комп’ятерного профіля. Оскільки сучасні технології перебуваять у 

ситуації постійного поновленнѐ, це вимагаю формуваннѐ в майбутніх фахівців 

зі спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» здібностей до 

систематичного підвищеннѐ кваліфікації, оволодіннѐ операціѐми, прийомами, 

процедурами, процесами своюї реалізації в майбутній професійній діѐльності. 
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Отже, ефективна підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 

«Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» на сучасному етапі розвитку 

освітнього процесу полѐгаю в окресленні, відповідно до вимог сучасного 

ринку праці, цілей і завдань підготовки цих фахівців, що маю відбуватисѐ з 

використаннѐм сучасних методів і засобів навчаннѐ. У зв’ѐзку зі стрімким 

розвитком сучасних інноваційних освітніх технологій виникаю необхідність 

змінити традиційне навчаннѐ на навчаннѐ, ѐке забезпечить упровадженнѐ 

в освітній процес нової методичної системи щодо підготовки молодших 

бакалаврів у галузі інженерії програмного забезпеченнѐ. 

З представленого вище наукового доробку можна зробити висновок, 

що цѐ тема ю актуальноя і представлѐю великий інтерес длѐ подальших 

досліджень. 

Мета статті полѐгаю в аналізі наукових здобутків щодо впровадженнѐ 

інноваційних технологій навчаннѐ під час підготовки молодших бакалаврів 

спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ». 

Відповідно до мети визначено такі завданнѐ статті: здійснити аналіз 

наукових здобутків щодо впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ 

під час підготовки молодших бакалаврів зі спеціальності «Інженеріѐ 

програмного забезпеченнѐ»; аргументувати приклади застосуваннѐ 

сучасного інструментарія з підготовки молодших бакалаврів спеціальності 

«Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ». 

Методи дослідження. Длѐ реалізації поставлених завдань і мети 

використано теоретичні методи дослідженнѐ, ѐкі забезпечили здійсненнѐ 

аналізу проблеми дослідженнѐ та підбору інноваційних технологій навчаннѐ 

молодших бакалаврів спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ». 

Виклад основного матеріалу. У ст. 1 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» (2019 р.) зазначаютьсѐ, що «інноваційна діѐльність у 

сфері фахової передвищої освіти – діѐльність закладу фахової передвищої 

освіти, спрѐмована на створеннѐ або вдосконаленнѐ конкурентоздатних 

технологій, у тому числі інформаційних, продукції або послуг; 

трансформаціѐ наукових досліджень і розробок у практичну діѐльність, 

новий підхід до наданнѐ освітніх послуг, їх адаптаціѐ до потреб ринку праці 

та суспільства; застосуваннѐ рішень організаційно-технічного, 

виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно 

поліпшуять ѐкість виробництва та/або соціальної сфери» (Закон України 

«Про фахову передвищу освіту», 2019). 

На думку В. Петренко та І. Безуглої, «проблема оновленнѐ сучасного 

змісту освіти… і реструктуризаціѐ освітніх програм актуалізуютьсѐ через 
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низку економічних, соціальних і гуманітарних чинників, серед ѐких 

основними ю, на наш поглѐд, стратегіѐ розвитку світової економіки, 

зокрема цифрової економіки, спрѐмованої на глобалізаційну цілісність; 

формуваннѐ «Суспільства знань» − інформаціоналізм; транскультурність 

тощо» (Петренко та Безугла, 2018). 

Гібридизаціѐ розглѐдаютьсѐ сьогодні ѐк процес «зрощуваннѐ» 

різноѐкісних структур та процесів у суспільстві (Яницький, 2019). Провідним 

процесом гібридизації ю інформатизаціѐ – організаційний, соціально-

економічний і науково-технічний процес створеннѐ оптимальних умов длѐ 

задоволеннѐ інформаційних потреб та реалізації прав громадѐн, органів 

державної влади, органів місцевого самоврѐдуваннѐ, організацій, 

громадських об’юднань на основі формуваннѐ й використаннѐ 

інформаційних ресурсів (Ширшов, 2017).  

У своя чергу, провідним компонентом інформатизації ю інформаціѐ, 

а також процеси, що породжуятьсѐ даним об’юктом. 

Процес інформатизації породжую інформація нової ѐкості та 

збільшеннѐ її обсѐгів, що визначаю напрѐм розвитку інформаційних 

технологій та вибір форм роботи з інформаціюя. Одніюя з актуальних форм 

представленнѐ інформації сьогодні ю цифрова форма. І тут говоримо про 

новий етап інформатизації суспільства – цифровизація. Вона перетворяю 

структуру економіки до роботи з інформаціюя ѐк із ресурсом, переводѐчи в 

новий рівень – цифровий. Основними напрѐмами розвитку цифрової 

економіки ю ефективна робота з великими обсѐгами інформації, 

зменшеннѐ часу на її обробку, удосконаленнѐ методів, що дозволѐять 

отримувати інформація потрібної ѐкості. 

На нашу думку, в умовах гібридизації суспільства цифрова 

трансформаціѐ породжую нові галузі длѐ цифрової економіки та 

модернізація вже наѐвних, що вимагаять адаптація традиційних знань 

про світ із цифровоя формоя їхнього уѐвленнѐ, дозволѐячи створявати 

нові види професій – гібридні. Вони дозволѐять акумулявати в собі різні 

підходи роботи з інформаціюя, працявати з нея ѐк із ресурсом та 

дозволѐять оперативно реагувати професійному середовищу на постійні 

зміни в інформаційному просторі суспільства. Економіка, що динамічно 

розвиваютьсѐ, вимагаю від фахівців комплексного й динамічного мисленнѐ, 

швидкість реакції на зміни навколишньої дійсності, безперервну оцінку 

обстановки, оперативне прийнѐттѐ рішень (Яницький, 2019). 

Відповідно до звіту «Гібридна економіка зайнѐтості: ѐк нові навички 

зміняять ДНЉ ринку праці» за 2019 рік американської компанії Burning Glass 
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Technologies, ѐка займаютьсѐ дослідженнѐми в галузі ринку праці по всьому 

світу, гібридні професії ю мультидисциплінарними й вимагаять широкого 

набору навичок із різних галузей. У звіті також представлені провідні навички, 

що входѐть до складу гібридних професій: навички роботи з цифровими 

інструментами та технологіѐми, навички аналізу даних різної складності, 

навички управліннѐ проюктами та креативність (The Hybrid Job Economy, 2019). 

Виходѐчи з визначеннѐ понѐттѐ «професіѐ» – вид трудової діѐльності, 

що вимагаю певних знань та вмінь, що здобуваятьсѐ в результаті 

спеціальної освіти, підготовки та досвіду роботи (Енциклопедіѐ професійної 

освіти, 1999), під гібридноя професіюя ми розумітимемо трудову 

діѐльність в умовах цифрової економіки, що потребую наѐвності у 

спеціаліста комплексу професійних і цифрових компетенцій длѐ вирішеннѐ 

задач двох і більше професійних середовищ. 

Ураховуячи вище сказане, хочемо зазначити, що одним із 

перспективних напрѐмів, на нашу думку, майбутньої професійної 

діѐльності молодої лядини ю «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ». 

Програмна інженеріѐ ю сучасним освітнім напрѐмом длѐ підготовки 

програмістів та ІТ-професіоналів світового рівнѐ, просунутих у галузі 

Computer Science та Software Engineering длѐ розробки, тестуваннѐ та 

експлуатації програмного забезпеченнѐ і програмних систем із метоя 

реалізації цифрової економіки України. 

Проаналізувавши сайти провідних українських закладів фахової 

передвищої освіти (Љиївський фаховий коледж електронних приладів, 

Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська 

політехніка», Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії 

статистики, обліку та аудиту) щодо підготовки майбутніх молодших 

бакалаврів зі спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ», хочемо 

зазначити, що базові знаннѐ майбутніх фахівців ґрунтуятьсѐ на знаннѐх з 

іноземної мови (англійської), математики, фізики, основ програмуваннѐ та ін. 

Фахові компетентності молодшого бакалавра зазначеної вище 

спеціальності маять забезпечувати: 

‒ здатність використаннѐ й застосуваннѐ інформаційних технологій в 

обраній спеціальності, організації інформаційних даних різних видів, ѐкі 

сприѐять найбільш ефективному вирішення задач, що виникаять у різних 

ситуаціѐх на виробництві; 

‒ здатність до управліннѐ регістрами мікропроцесора; управліннѐ 

пам’ѐття персонального комп’ятера; керуваннѐ роботоя операційної 

системи; 

https://vstup.osvita.ua/r27/1019/
https://vstup.osvita.ua/r27/1019/
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‒ здатність аналізувати, проектувати прототип лядино- машинного 

інтерфейсу відповідно до уѐвленнѐ про сучасні психологічні принципи 

лядино-машинної взаюмодії, інформації; 

‒ виконаннѐ рефакторингу коду відповідно до плану та 

забезпеченнѐ ѐкості програмної продукції; 

‒ уміннѐ розроблѐти сайти, веб-сервіси, мобільні програми, 

комп’ятерні ігри; 

‒ уміннѐ створявати нейромережі та системи штучного інтелекту; 

‒ здатність розроблѐти ѐкісні програмні продукти із забезпеченнѐм 

необхідної документації процесу розробки й наступним тестуваннѐм, 

конструяваннѐм програмного забезпеченнѐ; 

‒ здатність характеризувати основні концепції маркетингу щодо ІТ 

сфери, визначати сегмент ринку ІТ послуг, нішу та цільовий сегмент длѐ 

підприюмства, проводити маркетингові дослідженнѐ в умовах ринку; 

‒ здатність захистити права інтелектуальної власності (Освітньо-

професійна програма «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ», 2018). 

Ураховуячи вище зазначене та виклики сьогоденнѐ, ми пропонуюмо 

в освітньому процесі під час підготовки молодших бакалаврів 

використовувати алгоритм, ѐкий може бути реалізований шлѐхом 

упровадженнѐ восьми основних кроків (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Алгоритм підготовки молодших бакалаврів зі спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» 
Љрок 1. Упровадженнѐ сучасної 
теоретичної підготовки 

Теоретична підготовка здобувачів передвищої 
освіти здійсняютьсѐ на основі сучасного розвитку 
науки та технологій. 
Підготовка висококваліфікованого спеціаліста-
бакалавра спеціальності «Інженеріѐ 
програмного забезпеченнѐ» базуютьсѐ на 
знаннѐх з фізики, математики та обчислявальної 
техніки. Поступово здобувачі освіти потраплѐять 
до глибин фізичних процесів в інформаційному 
просторі. При цьому вони вивчаять основи 
програмуваннѐ, апаратні та програмні засоби 
комп’ятерної інженерії. Логічним 
продовженнѐм підготовки ю вивченнѐ 
дисциплін, що надаять знаннѐ операційних 
систем і комп’ятерних мереж, стандартів 
прикладної криптології 

Љрок 2. Організаціѐ ѐкісної практичної 
підготовки 

Необхідноя умовоя підготовки фахівців 
спеціальності «Інженеріѐ програмного 
забезпеченнѐ» ю організаціѐ ѐкісної практичної 
підготовки 
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Љрок 3. Формуваннѐ переліку 
компетентностей за вимогами 
провідних компаній у галузі інженерії 
програмного забезпеченнѐ 

На вимогу провідних компаній галузі та 
пропозицій стейкхолдерів формуятьсѐ 
компетентності майбутніх фахівців, ѐкі 
відображаятьсѐ в ОПП і забезпечуять її 
унікальність та відповідаять нормативно-
правовій базі з підготовки спеціалістів у галузі 
інженерії 

Љрок 4. Організаціѐ підготовки за 
фахом з першого курсу 

Особливістя сучасної підготовки фахівців 
спеціальності «Інженеріѐ програмного 
забезпеченнѐ» ю те, що вона розпочинаютьсѐ вже 
з першого курсу. Навчальний план підготовки 
молодших бакалаврів маю бути побудований так, 
що вже з першого курсу здобувачі освіти, порѐд 
із класичними вищоя математикоя та фізикоя, 
починаять знайомство зі сфероя 
інформативного програмуваннѐ 

Љрок 5. Введеннѐ глибокого вивченнѐ 
англійської мови 
 

Упродовж усього періоду навчаннѐ маю 
приділѐтисѐ посилена увага вивчення іноземної 
мови (англійської). 20 % занѐть маять 
викладатисѐ англійськоя мовоя. Доклавши 
необхідних зусиль, здобувач освіти маю 
можливість володіти англійськоя мовоя на рівні 
міжнародного стандарту В2, ѐкий даю право 
випускнику працявати за межами країни 

Љрок 6. Збільшеннѐ обсѐгу практичних 
занѐть 
 

Вивченнѐ кожної дисципліни починаютьсѐ з 
лекції, закріпляютьсѐ на практичних занѐттѐх, 
післѐ чого на лабораторних занѐттѐх здобувачі 
освіти відпрацьовуять навички роботи з 
обладнаннѐм. Љожна лекціѐ закінчуютьсѐ 
наданнѐм здобувачам освіти питань длѐ 
самостійної роботи та підготовки до 
подальших занѐть. Більше половини занѐть 
навчального плану – практичні та лабораторні. 
Длѐ проведеннѐ практичних і лабораторних 
занѐть необхідно широко використовувати 
сучасну техніку та інноваційні методи навчаннѐ 

Љрок 7. Якісна організаціѐ стажуваннѐ, 
практики та працевлаштуваннѐ 

Починаячи з другого курсу, здобувачі освіти 
маять проходити практику на провідних під-
приюмствах галузі. Спочатку − длѐ ознайомленнѐ 
та формуваннѐ відповідного світоглѐду, а в 
подальшому длѐ формуваннѐ професійних 
універсальних компетентностей і навичок 

Љрок 8. Раціональний розподіл часу на 
загальні дисципліни та дисципліни 
професійного спрѐмуваннѐ за фахом 

Обов’ѐзкова компонента та вибіркова 
компонента маю складати не менше 
240 кредитів ЄЉТС 

 

Відповідно до Љонцепції освітньої підготовки фахових молодших 

бакалаврів галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 

121 Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ «…акцент освітньо‐професійної 
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програми робитьсѐ на підготовці фахівців, ѐкі володіять глибокими 

знаннѐми, а також загальними та фаховими компетентностѐми в галузі 

інформаційних технологій, здатні формулявати та розв’ѐзувати завданнѐ, 

пов’ѐзані з розробкоя, супроводом та забезпеченнѐм ѐкості програмного 

забезпеченнѐ» (Концепціѐ освітньої діѐльності, 2021). 

Випускник за ціюя освітньо‐професійноя програмоя підготовлений 

длѐ організаційної, проюктної, конструкторської, експлуатаційної діѐльності 

в галузі сучасних інформаційних технологій (Концепціѐ освітньої 

діѐльності, 2021). 

Отже, ѐкість навчаннѐ майбутніх молодших бакалаврів спеціальності 

«Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» маю забезпечуватисѐ 

використаннѐм передових інноваційних методик навчаннѐ на базі сучасної 

навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні «останнього» 

поколіннѐ, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпеченнѐ та 

спеціалізованих пристроїв і систем. 

Відповідно до Љонцепції освітньої діѐльності з підготовки фахових 

молодших бакалаврів галузі знань Інформаційні технології при викладанні 

дисциплін професійного та загального циклів маять використовуватисѐ: 

«пасивні (поѐснявально‐ілястративні), активні (проблемні, ігрові, інтерак-

тивні, проюктні, інформаційно‐комп’ятерні саморозвивальні) – за доміну-

вальними методами та способами навчаннѐ; колективного та інтегративного 

навчаннѐ – за організаційними формами; позиційного та контекстного 

навчаннѐ, технологіѐ співпраці – за оріюнтаціюя педагогічної взаюмодії. 

Викладаннѐ проводитьсѐ у виглѐді лекцій, практичних занѐть, лабораторних 

занѐть та індивідуальних занѐть» (Концепціѐ освітньої діѐльності, 2021). 

Як вже зазначалосѐ вище, одним із елементів підготовки молодших 

бакалаврів спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» ю 

використаннѐ в освітньому процесі інноваційних методів навчаннѐ. Ми 

пропонуюмо використаннѐ методу проюктів і спеціального програмного 

інструментарія в освітньому процесі. Схарактеризуюмо кожен метод 

відповідно до інструментарія. 

Метод проюктів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, 

проблемних, творчих за самоя своюя сутністя підходів, сприѐю творчому роз-

виткові здобувачів освіти, використання ними певних навчально-пізнаваль-

них прийомів, ѐкі в результаті самостійних дій дозволѐять вирішувати проб-

лему (Метод проектів і його значеннѐ при навчанні інформатики, 2018.). 

Методологіѐ програмної інженерії та стандарти регламентуять сучасні 

процеси управліннѐ проюктами складних систем і програмних засобів. Вони 
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забезпечуять організація, освоюннѐ та застосуваннѐ апробованих, 

високоѐкісних процесів проюктуваннѐ, програмуваннѐ, верифікації, 

тестуваннѐ та супроводу програмних засобів і їхніх компонентів. Тим самим ці 

проюкти та процеси дозволѐять отримувати стабільні, передбачувані 

результати і програмні продукти необхідної ѐкості. 

Програмні інструменти, що призначені длѐ підтримки процесів 

життювого циклу програмного забезпеченнѐ дозволѐять автоматизувати 

певні дії, ѐкі повторяятьсѐ, зменшуячи завантаженнѐ інженерів рутинними 

операціѐми і допомагаячи їм сконцентруватисѐ на творчих, нестандартних 

аспектах реалізації процесів, що виконуятьсѐ. Інструменти часто 

проюктуятьсѐ з підтримки конкретних (приватних) методів програмної 

інженерії, скорочуячи адміністративну навантаженість, асоційовану з 

«ручним» застосуваннѐм відповідних методів, ѐкі представлені нижче. 

CASE (Computer-Aided Software Engineering) – набір інструментів і 

методів програмної інженерії длѐ проюктуваннѐ програмного 

забезпеченнѐ, що допомагаю забезпечити високу ѐкість програм, 

відсутність помилок та простоту в обслуговуванні програмних продуктів. 

Інструменти (CASE) програмної інженерії (Software Engineering 

Tools) (Орлик та Булуй, 2004): інструменти роботи з вимогами (Software 

Requirements Tools); інструменти проюктуваннѐ (Software Design Tools); 

інструменти длѐ створеннѐ й перевірки програмного дизайну (SADT/IDEF, 

UML, BPMN/BPEL, Microsoft DSL тощо); інструменти конструяваннѐ 

(Software Construction Tools). 

Усі вище зазначені інструменти використовуятьсѐ длѐ виробництва 

та транслѐції програмного представленнѐ (наприклад, вихідного коду). 

Редактори (program editors). Ці інструменти використовуятьсѐ длѐ 

створеннѐ та модифікації програм та, можливо, асоційованої з ними 

документації. 

Компілѐтори та генератори коду (compilers and code generators). Не-

інтерактивні (командні) транслѐтори вихідного коду. Љомпілѐтори та редак-

тори в інтегрованих середовищах програмуваннѐ. До цього класу також від-

носѐтьсѐ препроцесори, лінковники/завантажувачі, а також генератори коду. 

Інтерпретатори (Interpreters). Можна об’юднати інтерпретатори з 

компілѐторами та генераторами коду ѐк засоби безпосередньої підготовки 

(транслѐції) вихідного коду до виконаннѐ. 

Налагоджувачі (debuggers). Ці інструменти підтримуять процес 

конструяваннѐ програмного забезпеченнѐ, але, водночас, відрізнѐятьсѐ 

від редакторів та компілѐторів. 
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До інструментів тестуваннѐ (Software Testing Tools) відносѐтьсѐ: 

генератори випробувань (test generators) – ці інструменти допомагаять у 

розробці сценаріїв тестуваннѐ; засоби виконаннѐ тестів (test execution 

frameworks) – ці засоби забезпечуять середовище виконаннѐ тестових 

сценаріїв у контрольованому оточенні, що дозволѐю відстежувати поведінку 

об’юкта, що піддаютьсѐ тестування; інструменти оцінки тестів (test 

evaluation tools) – ці інструменти підтримуять оцінку результатів виконаннѐ 

тестів, допомагаячи визначити, ѐк і де саме виѐвлена поведінка відповідаю 

очікуваній поведінці; засоби управліннѐ тестами (test management tools); 

інструменти длѐ аналізу продуктивності (performance analysis tools). 

Інструменти супроводу (Software Maintenance Tools) – це інструменти, 

що охопляять, важливі длѐ забезпеченнѐ супроводу, існуячого програмного 

забезпеченнѐ та інструменти: інструменти полегшеннѐ розуміннѐ 

(comprehension tools) – ці інструменти допомагаять лядині в розумінні 

програм. Прикладами можуть бути різні засоби візуалізації; інструменти 

реінжинірингу (reengineering tools) – ці інструменти підтримуять діѐльність із 

реінжинірингу, описану в галузі знань SWEBOK «Software Maintenance». 

Інструменти конфігураційного управліннѐ (Software Configuration Mana-

gement Tools) поділѐятьсѐ на три категорії: інструменти відстеженнѐ (tracking) 

дефектів, розширень та проблем; інструменти керуваннѐ версіѐми; інстру-

менти збираннѐ та випуску. Ці інструменти призначені длѐ управліннѐ зав-

даннѐми збираннѐ та випуску продуктів, а також вклячаять засоби інсталѐції. 

Інструменти підтримки процесів (Software Engineering Process Tools) 

можна поділити на три групи: інструменти моделяваннѐ, інструменти 

керуваннѐ проюктами, інструменти конфігураційного управліннѐ, що підтри-

муять роботу з актуальними версіѐми всього комплексу артефактів проюкту. 

Рольові платформи розробки програмного забезпеченнѐ, що 

охопляять усі стадії життювого циклу і, на сьогоднішній день, ю розвитком 

інтегрованих засобів розробки та CASE-інструментів у напрѐмі підтримки 

суміжної функціональності – управліннѐ вимогами, робіт із конфігураційного 

управліннѐ з підтримкоя управліннѐ змінами, тестуваннѐ та оцінки ѐкості, 

зокрема: інструменти забезпеченнѐ ѐкості (Software Quality Tools), інстру-

менти інспектуваннѐ, інструменти (статичного) аналізу (Молодѐков, 2017). 

Із зазначеного вище видно, що майбутній фахівець у галузі 

інформаційних технологій ю, насамперед, розробником ѐк прикладного 

програмного забезпеченнѐ, так і системного програмного забезпеченнѐ, 

організатором і керівником, тобто менеджером проюктів розробки 

надійних ѐкісних програмних систем. 
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Також можна зазначити, що інтегральноя компетентністя майбутніх 

інженерів з програмного забезпеченнѐ маю стати «…здатність вирішувати 

типові спеціалізовані задачі в галузі інформаційних технологій або у процесі 

навчаннѐ, що вимагаю застосуваннѐ положень і методів відповідних наук та 

може характеризуватисѐ певноя невизначеністя умов; нести 

відповідальність за результати своюї діѐльності; здійснявати контроль інших 

осіб у визначених ситуаціѐх» (Концепціѐ освітньої діѐльності з підготовки 

фахових молодших бакалаврів, 2021). 

Отже, ураховуячи вище зазначене, підготовка молодших бакалаврів зі 

спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» маю відбуватисѐ на 

теоретичному і практичному рівнѐх. Длѐ цього необхідно постійно 

переглѐдати навчальні плани та освітньо-професійні програми, вносити зміни 

до змісту занѐть, допомагати здобувачам освіти зоріюнтуватисѐ в 

динамічному світі інформаційних технологій. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За 

результатами дослідженнѐ нами встановлено, що основними фаховими 

компетентностѐми майбутніх інженерів із програмного забезпеченнѐ 

відповідно до ОПП маять стати: здатність алгоритмічно й логічно мислити; 

здатність накопичувати знаннѐ в галузі інформаційних технологій та 

усвідомлявати важливість навчаннѐ протѐгом усього життѐ; здатність 

застосовувати фундаментальні та міждисциплінарні знаннѐ длѐ 

розробленнѐ, тестуваннѐ, упровадженнѐ та супроводу програмного 

забезпеченнѐ; здатність дотримуватисѐ стандартів під час розробки 

програмного забезпеченнѐ; здатність визначати й формулявати вимоги до 

програмного продукту; здатність брати участь у проюктуванні програмного 

забезпеченнѐ; здатність застосовувати типові алгоритми в розробці 

модулів та компонентів; здатність використовувати методи й засоби 

забезпеченнѐ інформаційної та функціональної безпеки (у тому числі 

кібербезпеки); здатність вибирати та використовувати інструментальні 

засоби розробки програмного продукту; здатність розроблѐти модулі і 

компоненти програмного забезпеченнѐ; здатність реалізовувати всі етапи 

життювого циклу програмного забезпеченнѐ; здатність здійснявати 

процеси тестуваннѐ, упровадженнѐ та супроводу програмних продуктів. 

Також було обґрунтовано, що однім із ефективних інноваційних 

методів навчаннѐ молодших бакалаврів зі спеціальності «Інженеріѐ 

програмного забезпеченнѐ» ю метод проюктів, ѐкий забезпечуютьсѐ на 

практиці реалізаціюя спеціального програмного інструментарія. 
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За результатами аналізу наукових здобутків щодо впровадженнѐ 

інноваційних технологій навчаннѐ при підготовці молодших бакалаврів 

спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» можемо зробити 

висновок про те, що підготовка таких фахівців маю відбуватисѐ з 

дотриманнѐм певного алгоритму в освітньому процесі закладу, ѐкий 

вклячаю в себе вісім основних кроків, а саме: упровадженнѐ сучасної 

теоретичної підготовки; організаціѐ ѐкісної практичної підготовки; 

формуваннѐ переліку компетенцій за вимогами провідних компаній у 

галузі інженерії програмного забезпеченнѐ; організаціѐ підготовки за 

фахом з першого курсу; введеннѐ глибокого вивченнѐ англійської мови; 

збільшеннѐ обсѐгу практичних занѐть; ѐкісна організаціѐ стажуваннѐ, 

практики та працевлаштуваннѐ; раціональний розподіл часу на загальні 

дисципліни та дисципліни професійного спрѐмуваннѐ за фахом. 

Ми дійшли висновку, що використаннѐ методу проюктів, ѐк одного з 

інноваційних методів навчаннѐ маю забезпечуватисѐ на практиці 

спеціальним  програмним інструментаріюм. 

Перспективним напрѐмом длѐ подальших досліджень залишаютьсѐ 

розробка цілісної методики з підготовки молодших бакалаврів зі 

спеціальності «Інженеріѐ програмного забезпеченнѐ» та обґрунтуваннѐ 

відповідних педагогічних умов, ѐкі будуть забезпечувати впровадженнѐ в 

освітній процес ціюї методики. 
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РЕЗЮМЕ 
Любима Алина. Внедрение инновационных технологий обучениѐ при 

подготовке младших бакалавров специальности «Инженериѐ программного 
обеспечениѐ». 

В статье проведен анализ научных достижений по внедрения инновационных 
технологий обучениѐ при подготовке младших бакалавров специальности «Инженериѐ 
программного обеспечениѐ». Установлено, что подготовка специалистов этой 
специальности должна происходить с соблядением определенного алгоритма в 
образовательном процессе: внедрение современной теоретической подготовки; 
организациѐ качественной практической подготовки; формирование перечнѐ 
компетентностей по требованиѐм ведущих компаний в области инженерии 
программного обеспечениѐ; организациѐ подготовки по специальности с первого курса; 
введение глубокого изучениѐ английского ѐзыка; увеличение объема практических 
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занѐтий; качественнаѐ организациѐ стажировки, практики и трудоустройства; 
рациональное распределение времени на общие дисциплины и дисциплины 
профессионального направлениѐ по специальности. Показаны примеры применениѐ 
современного инструментариѐ по подготовке младших бакалавров специальности 
«Инженериѐ программного обеспечениѐ» и обосновано, что одним из эффективных 
инновационных методов обучениѐ младших бакалавров ѐвлѐетсѐ метод проектов. 

Ключевые слова: инновационные технологии обучениѐ, профессиональный 
младший бакалавр, информационные технологии, инженериѐ программного 
обеспечениѐ, метод проектов. 

SUMMARY 
Lyubyma Alina. Introduction of innovative training technologies in the preparation of 

junior bachelors in “Software Engineering” specialty. 
The article analyzes the scientific achievements in the implementation of innovative 

learning technologies in the preparation of junior bachelors in the “Software Engineering” 
specialty. It is established that the training of the “Software Engineering” specialists should take 
place in accordance with a certain algorithm in the educational process of the institution, which 
includes eight main steps: the introduction of modern theoretical training; organization of quality 
practical training; formation of the list of competencies according to the requirements of leading 
companies in the field of software engineering; organization of training in the specialty from the 
first year; introduction of deep study of English; increasing the volume of practical classes; quality 
organization of training, internships and employment; rational division of time into general 
disciplines and disciplines of professional orientation in the specialty. It is specified that the 
integral competence of future software engineers should be the ability to solve typical specialized 
problems in the field of information technology or in the learning process, which requires the 
application of regulations and methods of relevant sciences and may be characterized by 
uncertainty; be responsible for the results of their activities; to exercise control over other persons 
in certain situations. It is found that in accordance with the legal documents that provide training 
for specialists in the field of information technology, training of junior bachelors in “Software 
Engineering” should take place at the theoretical and practical levels. Examples of application of 
modern tools for training junior bachelors in “Software Engineering” are shown and it is 
substantiated that one of the effective innovative methods of teaching junior bachelors is the 
project method, which is provided in practice by implementing special software tools.  

Key words: innovative learning technologies, professional bachelor’s degree, 
information technologies, software engineering, project method. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 

У статті проаналізовано форми й методи формуваннѐ фасилітаційної 
компетентності, ѐкі використовуятьсѐ в процесі підготовки вчителѐ природничих 
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дисциплін. Окреслено мету дослідженнѐ, ѐка полѐгаю у визначенні сутнісних 
особливостей форм і методів формуваннѐ фасилітаційної компетентності в процесі 
підготовки вчителѐ природничих дисциплін та обґрунтуванні їх ефективності. 
Здійснено добір доцільних форм і методів формуваннѐ фасилітаційної компетентності 
в процесі фахової підготовки в закладах вищої педагогічної освіти, зокрема «Світове 
кафе», хакатон, експрес-знайомство, «Експерт-засіданнѐ», «Метаплан», «Слідкуй за 
лідером», PRES-формула та ін. Розкрито специфіку їх використаннѐ в інтерактивному 
освітньому середовищі педагогічних університетів України.  

Ключові слова: фасилітаціѐ, фасилітаційна компетентність, методи 
навчаннѐ, форми навчаннѐ, фасилітатор, професійна підготовка, майбутній 
вчитель природничих дисциплін 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні умови розвитку сус-

пільства викликаять у професійній освіті пошук нових методів, форм, техно-

логій і механізмів навчаннѐ. У цьому контексті становить інтерес відкриттѐ в 

педагогіці феномену фасилітації ѐк освітнього ѐвища. Тому вивченнѐ можли-

востей використаннѐ фасилітації викладачем закладів вищої освіти створя-

ять можливості длѐ активізації діѐльності ѐк педагога, так і самих студентів ѐк 

суб’юктів навчально-професійної діѐльності в умовах сучасної вищої освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. За останні десѐтиліттѐ ѐк зарубіжними, 

так і вітчизнѐними вченими обґрунтовано фасилітація саме ѐк нову й 

ефективну технологія навчаннѐ. Науковцѐми розроблені десѐтки методів 

фасилітації великих та малих груп, ѐкі успішно застосовуятьсѐ в процесі 

організаційних і соціальних змін у різних спільнотах по всьому світу. 

Важливе значеннѐ в області розробки технології фасилітації ѐк 

особливого процесу, ѐкий підвищую ефективність роботи великих груп, 

маять наукові доробки північноамериканських і австралійських психологів 

та педагогів (наприклад, Марвін Вайсборд, Рон Ліппіт і Єва Шиндлер-

Рейнман, Ерік Тріст, Фред Емері та ін.). У ювропейських країнах процес 

широкого розповсядженнѐ технологій фасилітації спостерігаютьсѐ з 2000-х 

років і на сьогоднішній день цѐ технологіѐ налічую безліч методів та 

прийомів, ѐкі використовуятьсѐ педагогами в різних закладах освіти.  

Теоретичне обґрунтуваннѐ фасилітації представлені в працѐх 

Љ. Роджерса, І. Авдюювої, Т. Бентлі, Р. Зайонк, О. Майер, Б. Яковлюва та ін. 

У працѐх таких науковців, ѐк О. Болдирева, Є. Врублевська, О. Галіцан, 

І. Зазян, М. Љазанжи, С. Хілько, О. Фокша, О. Огіюнко, Г. Волошко та ін. 

розглѐдаятьсѐ питаннѐ умов фасилітації, особливості особистості 

викладача-фасилітатора, шлѐхи й методи його професійної підготовки.  

Мета даного дослідження полѐгаю у визначенні сутнісних особливос-

тей форм і методів формуваннѐ фасилітаційної компетентності в процесі 

підготовки вчителѐ природничих дисциплін та обґрунтуванні їх ефективності.  
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Методи дослідження: длѐ розв’ѐзаннѐ визначених завдань і 

досѐгненнѐ мети використано загальнонаукові методи наукового пізнаннѐ: 

теоретичні, логіко-системний аналіз, класифікаціѐ, аналогіѐ, індукціѐ, 

дедукціѐ, узагальненнѐ науково-теоретичних і практичних даних; 

порівнѐннѐ отриманих даних.  

Виклад основного матеріалу. Навчаннѐ студентів значно 

відрізнѐютьсѐ від освітньої діѐльності учнів, оскільки перед викладачем 

постаю вже сформована особистість зі своїми поглѐдами та життювоя 

позиціюя. Виходѐчи з цього, слід ураховувати особливості навчаннѐ 

дорослих, оскільки така діѐльність маю своя специфіку і спираютьсѐ на 

принципи андрагогіки. Необхідно враховувати життювий, а за наѐвності і 

професійний досвід здобувачів, їх точку зору щодо вирішеннѐ проблемної 

ситуації, самостійність та виваженість. Навчаннѐ майбутніх педагогів 

специфічно ще й тим, що одночасно зі змістовоя складовоя занѐттѐ 

вивчаютьсѐ і технологіѐ подачі матеріалу. Методи і прийоми, ѐкі 

використовуятьсѐ викладачем на занѐттѐх, можуть бути застосовані 

слухачами в педагогічній практиці. Також слід звернути увагу на ставленнѐ 

до студента не тільки ѐк до здобувача освіти, а, перш за все, ѐк до 

майбутнього колеги. Демократичний стиль спілкуваннѐ, студентоцентризм, 

організаціѐ навчаннѐ на основі довіри та партнерства підвищуять 

ефективність освітнього процесу всіх його учасників. Саме ці компоненти 

складаять педагогічну технологія під назвоя фасилітаціѐ. 

Застосовуячи методи фасилітації у професійній діѐльності, педагог 

не виступаю «транслѐтором вже готових знань», а передусім ю 

організатором переоріюнтації освітнього процесу на самостійність та 

критичне мисленнѐ слухачів, тобто виступаю фасилітатором.  

Функції фасилітатора точніше розкриваятьсѐ під час організації та 

проведеннѐ конкретних методів, побудованих на основі довіри та 

партнерства.   

Метод «Світове кафе» (The World Café), запозичений із бізнес-сфери, 

може бути ефективноя навчальноя практикоя, що сприѐю формування 

професійних компетентностей педагога-фасилітатора. 

«Світове кафе» – це дуже простий процес взаюмодії. Завдѐки активному 

залучення до обговореннѐ всіх учасників, можна знайти найбільш цікаві 

варіанти та оптимальні шлѐхи вирішеннѐ тих чи інших проблем. 

Технологіѐ передбачаю такі етапи: 

1. Вступне слово модератора, що розкриваю правила проведеннѐ 

обговореннѐ. 
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2. Розподіл обов’ѐзків «господарѐ» та «гостей» між учасниками груп. 

3. Љілька раундів обговорень з пересадками «гостей». 

4. Презентаціѐ підсумків обговорень. 

Дана технологіѐ використовуютьсѐ: 

– з метоя виѐвленнѐ колективного інтелекту, що перевершую 

інтелект окремого учасника в процесі обміну знаннѐми; 

– з метоя дослідженнѐ слухачами питань, що маять важливе 

значеннѐ; 

– з метоя створеннѐ можливостей длѐ виѐвленнѐ нових 

оригінальних ідей; 

– з метоя стимуляваннѐ осмисленої взаюмодії між виступаячими й 

аудиторіюя; 

– з метоя стимуляваннѐ активності учасників обговореннѐ; 

– длѐ обміну досвідом (кейси) і думками. 

Процес повторяютьсѐ кілька разів – зазвичай три раунди. Далі ідеї та 

поглѐди починаять поюднуватисѐ, а колективні знаннѐ – зростати. Післѐ 

завершеннѐ обговорень «господарі» по черзі презентуять підсумки 

обговорень зі своїх тем. 

Наступний етап – підбиттѐ підсумків і узагальненнѐ в ході бесіди з 

усіюя групоя. Результатом ю «перехресне запиленнѐ» (перенесеннѐ) ідей і 

думок. 

Захід завершуютьсѐ плануваннѐм таких кроків (наприклад, створеннѐм 

робочих груп длѐ втіленнѐ прийнѐтих рішень). Щоб зробити процес 

ефективним, слід до початку заходу визначити мету: длѐ чого організовуютьсѐ 

«кафе», а також ѐкі параметри важливі длѐ досѐгненнѐ цілей «кафе».  

Існуять вимоги до формуляваннѐ питань: питаннѐ маять бути лише 

відкритими, тобто такими, що передбачаять розгорнуті відповіді, а не 

лише «так/ні». Правильно сформульовані питаннѐ даять шанс виѐвити 

нові ідеї й можливості.  

Методика світового кафе буде доречноя у випадках, коли: 

– існую необхідність узгодити різні точки зору на одну проблему; 

– вирішеннѐ поставленої проблеми носить комплексний характер; 

– існую необхідність пошуку нестандартних рішень. 

Свій потенціал щодо розвитку професійних компетентностей педагогів-

фасилітаторів містѐть і такі навчальні практики, ѐк панельне обговореннѐ 

(панельна дискусіѐ), хакатон, (не)конференціѐ, експрес-знайомство та інші. 

Технологіѐ панельного обговореннѐ полѐгаю в тому, що модератор 

ставить запитаннѐ на певну тему групі експертів. Питаннѐ длѐ прикладу: 
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сформуляйте правила, що допомагаять ефективно працявати над 

спільним проектом. Мета: висвітлити різні поглѐди на складну тему.  

Таким чином, педагогічна фасилітаціѐ передбачаю створеннѐ такої 

взаюмодії, коли актуалізуютьсѐ індивідуальний досвід учасників, 

відбуваютьсѐ взаюмодіѐ та взаюмотранслѐціѐ індивідуальних контекстів 

розуміннѐ навчальної інформації, виникаю необхідність і можливість 

оперативного та індивідуально мотивованого застосуваннѐ оновленого 

досвіду, тобто відбуваютьсѐ становленнѐ суб’юктності ѐк стильової 

характеристики навчальної діѐльності. 

Хакатон – це захід, під час ѐкого команди вирішуять певну проблему 

в обмежений період часу. У кінці хакатону кожна з команд представлѐю 

свій результат перед журі. Переможці отримаять винагороди й необхідну 

підтримку під час доопрацяваннѐ та запуску свого проюкту. Власне кажучи, 

це можливість повного зануреннѐ за пару днів вплинути на сферу, ѐка вас 

цікавить, створивши конкретне рішеннѐ і представивши його світу. 

Використовуячи даний метод, педагог лише скеровую навчальну діѐльність 

і стимуляю здобувачів освіти до продуктивної співпрації.  

(Не)конференціѐ – велике зібраннѐ, подібне до конференції, з тіюя 

відмінністя, що члени слухацької групи спільно й на місці складаять 

порѐдок денний заходу. Даний метод буде більш підходити ѐкраз 

студентам, тобто учасникам, у ѐких уже сформована точка зору, визначені 

кола інтересів і ю певний педагогічний досвід. 

Мета: створити захід, у ѐкому провідну роль відіграять учасники, із 

акцентом на взаюмному навчанні. У ѐкості прикладу таким заходом можуть 

бути пошук форм обміну досвідом, що ю обов’ѐзковим елементом 

освітньої програми учасників освітнього процесу. Завданнѐ слухацької 

групи – запропонувати ефективні форми обміну досвідом. Проведеннѐ 

даного методу значно полегшить проходженнѐ виробничої практики 

студентами педагогічного університету, а педагог матиме загальну картину 

інтересів даної групи, визначатьсѐ труднощі у сприйманні навчального 

матеріалу, на ѐкі в подальшому слід звернути увагу. 

Як відомо, майстер-клас ю саме тіюя формоя обміну досвідом, де 

кожен слухач маю можливість не тільки акцентувати увагу на «родзинках» 

власного досвіду, а й знайти відповіді на питаннѐ, що вважалисѐ 

проблемними. Важливо надати учасникам свободу дій і дозволити їм 

самоорганізуватисѐ, а також зібрати й виставити на загальний оглѐд ідеї. У 

даному випадку – це алгоритм створеннѐ професійного майстер-класу та 

його елементи, що маять бути озвучені під час презентації. Не 
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рекомендовано надмірно обмежувати формат. Учасники повинні 

визначити його самостійно. 

Займаячи рольову позиція фасилітатора, викладач отримую 

можливість використовувати не догматичні методи й прийоми навчаннѐ та 

взаюмодії, а ті, що сприѐять творчому засвоюння необхідної інформації, 

формуять у слухачів уміннѐ міркувати, шукати нові грані проблем у вже 

відомому матеріалі. 

Ефективноя серед групових форм навчаннѐ дорослих ю й експрес-

знайомство. Слухачі розміщуятьсѐ на стільцѐх у два рѐди – один навпроти 

іншого. Утвореним парам пропонуютьсѐ обговорити одне питаннѐ 

впродовж одніюї хвилини. Наприклад, під час вивченнѐ географії в 6 класі в 

межах теми «Атмосфера» ѐкий з кліматотвірних чинників ю 

найважливіший. Через одну хвилину один рѐд зміщуютьсѐ на одне місце, а 

координатор ставить інше запитаннѐ, наприклад: утвореннѐ пустелі 

Атакама – це результат роботи ѐкого кліматотвірного чинника. 

Продовжувати можна відповідно до поставленої мети. 

Мета: неформальний спосіб швидко й упорѐдковано знайомить 

слухачів із різними можливими прикладами роботи того чи іншого 

кліматотвітного чинника  (у даному випадку) та дозволѐю обговорити 

подальші наслідки подібних природних процесів і ѐвищ. Особливо 

ефективно в різних слухацьких групах, наприклад між паралелѐми класів 

або академічних груп.  

Ураховуячи специфіку проведеннѐ вищезазначених методів 

навчаннѐ, постаять інші своюрідні вимоги ѐк до викладача, так і до стиля 

викладаннѐ. Викладач: 

– із лектора перетворяютьсѐ на консультанта, інструктора, 

фасилітатора. Таким чином, слід мати не лише ґрунтовні професійні 

знаннѐ, а й певні відповідні особистісні ѐкості; 

– оріюнтуютьсѐ на діалоговий стиль спілкуваннѐ зі здобувачами освіти 

(«педагогічне партнерство»); 

– ураховую попередній досвід здобувачів і допомагаю його 

інтегрувати в професійні знаннѐ та вміннѐ; 

– ю готовим враховувати побажаннѐ здобувачів щодо методів 

навчаннѐ та ін. 

Останнім часом особливої популѐрності набув метод «Метаплан», ѐкий 

передбачаю графічну ілястрація дискусії. Українські педагоги його також 

використовуять здебільшого длѐ розв’ѐзаннѐ складних проблем. Наприклад, 

під час самостійних чи контрольних робіт, де передбачена так звана 
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«відкрита відповідь». Під час перевірки робіт педагог вибираю найбільш 

істотні помилки, а також ті, на ѐкі варто звернути увагу. Потім записую їх на 

окремих аркушах (бажано кольорових). На дошці розміщаятьсѐ два аркуші: 

вгорі – аркуш із помилкоя, внизу – аркуш іншого кольору зі словом 

«Висновок». Між ними – місце длѐ роботи здобувачів. Здобувачі освіти 

озброюні своюрідними картками інших кольорів, на ѐких вони зможуть 

записати своя думку. Побачивши відповідний сиг лан (аркуш з одніюя з 

помилок), здобувачі на своїх картках пишуть, у чому полѐгаю дана помилка та 

пропонуять варіанти її вирішеннѐ, прикріпляячи свої картки на дошку. 

Викладач разом із аудиторіюя в процесі спільного обговореннѐ формуляю і 

записую висновок. Ще один позитивний момент – цей метод підходить длѐ 

різних груп, навіть тих, де ю проблеми з дисципліноя або успішністя. Слухачі 

водночас і задіѐні в дискусії, і відповідаять письмово. 

«Експерт–засіданнѐ» – це метод веденнѐ дискусії, метоя ѐкого ю 

аналіз, оцінка та опис наѐвного стану справ. Проводѐть його в кілька етапів: 

спочатку студенти описуять те, що існую зараз, потім – виділѐять позитивні 

та негативні риси, а далі – пропонуять свої варіанти майбутнього. 

Наприклад, візьмемо тему з дисципліни «Основи раціонального 

природокористуваннѐ» «Використаннѐ природно-ресурсного потенціалу 

України». На попередньому занѐтті необхідно дати завданнѐ дібрати 

матеріал на ця тему з різних джерел. При цьому можна поділити студентів 

на кілька груп і дати завданнѐ розглѐнути особливості використаннѐ 

природно-ресурсного потенціалу України, розділивши тему на мікротеми: 

«Використаннѐ ґрунтових ресурсів», «Використаннѐ водних ресурсів», 

«Використаннѐ рослинних ресурсів», «Охорона навколишнього 

природного середовища» тощо. На занѐтті студенти не виголошуять 

доповіді, а складаять план, виділѐячи пляси й мінуси запропонованої 

теми. Далі відбуваютьсѐ колективне обговореннѐ перспектив розвитку і 

визначеннѐ шлѐхів покращеннѐ ситуації. 

Показовим, але більш складним методом ю «Діагностична роза». Цей 

метод запозичено в географів, а сама робота схожа на те, ѐк будуютьсѐ роза 

вітрів. Проводити таке опитуваннѐ часто немаю необхідності. Але дуже 

діюво застосувати його длѐ оціняваннѐ наприкінці чверті, семестру, року 

або хоча б теми. Треба виділити 4 основні аспекти. Наприклад: 

чи тема цікава (або чи цікаві теми ми розглѐдали впродовж цього 

семестру); 

чи цѐ тема (теми) потрібна(і) мені кожного днѐ; 

чи ѐ дізнавсѐ щось нове, чи ѐ хочу дізнатись більше про це? 
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На кожне запитаннѐ студент відповідаю, використовуячи цифри від 0 

до 3, де 0 – «ні», 1 – «швидше ні, ніж так», 2 – «швидше так, ніж ні», 3 – 

«так». Потім педагог складаю цифри-відповіді всіх здобувачів та позначаю 

відповідну точку на осі. Післѐ цього необхідно з’юднати всі чотири точки. 

Еталонний результат – квадрат. 

Як бачимо, йдетьсѐ про інноваційну методику ѐк навчаннѐ, так і 

викладаннѐ. На нашу думку, дане понѐттѐ ю полікомпонентним, оскільки 

об’юдную всі ті нові й ефективні способи освітнього процесу (здобуттѐ, 

передачі та продукуваннѐ знань), ѐкі, власне, сприѐять інтенсифікації й 

модернізації навчаннѐ, розвиваять творчий підхід і особистісний потенціал 

здобувачів вищої освіти. Оскільки фасилітаціѐ побудована на основі 

студентоцентрованого підходу, то можна стверджувати, що саме 

інтерактивні методи ю одними з основних ціюї технології. 

Серед інтерактивних методів, форм і прийомів фасилітації, що 

найчастіше використовуятьсѐ в навчальній роботі ЗВО, ѐкі поступово 

використовуятьсѐ і в ЗЗСО, слід також назвати й такі, ѐк аналіз помилок, 

колізій, казусів; аудіовізуальний метод навчаннѐ; брейнстормінг («мозковий 

штурм»); діалог Сократа (сократів діалог); «дерево рішень»; дискусіѐ із 

запрошеннѐм фахівців; ділова (рольова) гра (студенти перебуваять у ролі 

законодавцѐ, експерта, ярисконсульта, нотаріуса, кліюнта, судді, прокурора, 

адвоката, слідчого); «займи позиція»; коментуваннѐ, оцінка (або самооцінка) 

дій учасників; майстер-класи; метод аналізу і діагностики ситуації; метод 

інтерв’я (інтерв’яваннѐ); метод проюктів; моделяваннѐ; «навчальний 

полігон»; PRES-формула (від англ. Position – Reason – Explanation or Example – 

Summary); проблемний (проблемно-пошуковий) метод; публічний виступ; 

робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові (ѐк окремих, так і 

комплексних навичок) та ін.  

Із інноваційних механізмів активізації педагогічного і наукового 

процесів усе частіше згадуютьсѐ необхідність відродженнѐ ідеї змагальності в 

усіх сферах життѐ, зокрема, йдетьсѐ про метод «Слідкуй за лідером», основи 

ѐкої були закладені в бізнес-сфері. Автори ціюї методики висвітляять 

ретроспективу, значеннѐ, зміст понѐттѐ «змаганнѐ», розкриваять 

методологічні аспекти застосуваннѐ нетрадиційної (штучної) конкуренції, 

наводѐть слушні пропозиції щодо нарахуваннѐ балів за основні види 

освітньої діѐльності, надаять конкретні формули длѐ розрахунку загальної 

кількості балів, акцентуять увагу на розробці так званого безмашинного 

програмного методу контроля знань студентів, застосуваннѐ ѐкого дозволить 
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перевірку знань необмеженої кількості студентів з окремих питань 

навчальної дисципліни за короткий проміжок часу (Бистрова, 2015).  

PRES-формула (від англ. Position-Reason-Explanation or Example-

Summary) – це допоміжний метод навчаннѐ, спрѐмований на розвиток і 

закріпленнѐ навичок аргументуваннѐ, обґрунтуваннѐ й захисту власної 

позиції в дискусії, діалозі, під час ділових зустрічей. У цій формулі 

запрограмований алгоритм логічно послідовних дій: Позиціѐ (думка) – 

обґрунтуваннѐ – приклад – висновок (наслідок). Метод формую навички 

ефективної професійної комунікації, передусім вміннѐ коротко виступити 

(1–2 хв.) з 4 речень, коли час на дискусія обмежений. Пропонуятьсѐ типові 

моделі висловлявань: 1. Позиціѐ (у чому полѐгаю ваша точка зору) – ѐ 

вважая, що... 2. Обґрунтуваннѐ – тому, що...; через те, що... 3. Приклад – 

наприклад, .... 4. Наслідок – ось чому... «Дерево рішень» – простий 

практичний спосіб зважити переваги й недоліки різних варіантів дій, 

рішень тощо. Пляси і мінуси фіксуятьсѐ у спеціальних таблицѐх, 

розміщених у аудиторії. Варіант 1: + –. Варіант 2. + – Варіант 3. + – Студенти 

підвищуять своя компетентність, аналізуячи та оціняячи альтернативні 

варіанти розв’ѐзаннѐ проблеми та прогнозуячи наслідки кожного з них. У 

цьому їм допомагаять робочі запитаннѐ, ѐкі формуляю ѐк викладач, так і 

самі студенти. Уміннѐ поставити правильні запитаннѐ – запорука всебічної 

та об’юктивної оцінки можливих варіантів рішень (Артикуца, 2005). 

Метод інтерв’я (інтерв’яваннѐ) – це також допоміжний метод 

формуваннѐ і відпрацяваннѐ практичних навичок спілкуваннѐ 

майбутнього педагога з учнем, ѐкий найчастіше реалізуютьсѐ у формі 

бесіди. Під час навчального інтерв’я консультант (студент) вчитьсѐ ставити 

запитаннѐ уѐвному своюму учня, фіксую відповіді на свої, ѐк правило, 

заздалегідь підготовлені запитаннѐ, формуляю ситуаційні запитаннѐ. Длѐ 

письмового інтерв’я слід підготувати анкету або запитальник.  

Висновки. На основі вище зазначеного, можна стверджувати, що нові 

моделі навчаннѐ в освітньому процесі висуваять ѐкісно нові вимоги до ролі 

викладача. Головноя метоя міжособистісної взаюмодії 2-х суб’юктів освітньої 

діѐльності, викладачів і слухачів, ю мотиваціѐ здобувачів освіти до 

саморозвитку ѐк висококваліфікованих фахівців і особистостей, здатних 

розуміти невідворотність змін у освіті протѐгом життѐ. При цьому набуваю 

особливого значеннѐ не стільки формуваннѐ певних властивостей, ѐкостей, 

пізнавальних процесів, знань, умінь, навичок, скільки розвиток прагненнѐ та 

здібності до самостійності, саморозвитку та самореалізації особистості. У 

міжособистісній взаюмодії суб’юктів освіти створяятьсѐ умови длѐ розвитку 
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навчально-професійної мотивації, наданнѐ навчання характеру 

співробітництва, що створяю підґрунтѐ длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей. На 

сьогодні існую низка інших технологій, в основі ѐких покладені моделяваннѐ 

професійних ситуацій, ділові ігри, тренінги, ѐкі сприѐять пошуку ефективних 

рішень проблемних завдань. Але досѐгнути поставленої мети викладач 

зможе за умов зайнѐвши нову позиція – педагога-фасилітатора. 

Перспективами подальших наукових розвідок у даному напрѐмі ю 

характеристика клячових освітніх ролей вчителѐ природничих дисциплін. 
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РЕЗЮМЕ 
Огиенко Елена, Трофименко Алина. Формы и методы формированиѐ 

фасилитационной компетентности будущего учителѐ естественных дисциплин в 
процессе профессиональной подготовки. 

В статье проанализированы формы и методы формированиѐ 
фасилитационной компетентности, которые используятсѐ в процессе подготовки 
учителѐ естественных дисциплин. Обозначена цель исследованиѐ, котораѐ состоит 
в определении сущностных особенностей форм и методов формированиѐ 
фасилитационной компетентности в процессе подготовки учителѐ естественных 
дисциплин и обосновании их эффективности. Осуществлен подбор целесообразных 
форм и методов формированиѐ фасилитационной компетентности, в частности, 
«Мировое кафе», хакатон, экспресс-знакомство, «Эксперт-заседание», «Метаплан», 
«Следи за лидером», PRES-формула и т.д. Раскрыта специфика их использованиѐ в 
интерактивной образовательной среде педагогических университетов Украины. 

Ключевые слова: фасилитациѐ, фасилитационнаѐ компетентность, методы 
обучениѐ, формы обучениѐ, фасилитатор, профессиональнаѐ подготовка, будущий 
учитель естественных дисциплін. 

SUMMARY 
Ogienko Elena, Trofimenko Alina. Forms and methods for the formation of 

facilitative competence of future teachers of natural sciences disciplines.  
The article analyzes the forms and methods for the formation of facilitative 

competence in the process of training teachers of natural sciences disciplines in the system of 
modern educational process. The purpose of research is to determine the essential features 
of forms and methods for the formation of facilitative competence in the process of natural 
sciences teacher training and substantiation of their effectiveness. 

The following methods were used during the research: general scientific methods of 
scientific cognition were used to solve certain tasks and achieve the goal: theoretical, logical-
system analysis, classification, analogy, induction, deduction, generalization of scientific-
theoretical and practical data; comparison of the obtained data. The article discussed in 
detail the organization and conduct of such teaching methods as “World Café”, 
(non)conference, hackathon, express acquaintance, “Expert Meeting”, “Metaplan”, panel 
discussion, workshop, “Diagnostic Rose”. Follow the leader, PRES-formula, interview from the 
point of view of the activity of the teacher-facilitator. The functions of the facilitator are 
more accurately disclosed during the organization and implementation of specific methods 
based on trust and partnership. 

Based on this study, it can be argued that new models of learning in the educational 
process make qualitatively new demands on the role of the teacher. The main purpose of 
interpersonal interaction of 2 subjects of educational activity, teacher and students, is to 
motivate students to self-development as highly qualified specialists and individuals, able to 
realize the inevitability of changes in education throughout life. Thus not so much formation 
of certain properties, qualities, cognitive processes, knowledge, abilities, skills, how many 

https://nung.edu.ua/sites/default/files/2020-10/kruglyy_stil_20.02.2020.pdf
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developments of aspiration and ability to independence, self-development and self-
realization of the person acquires special value. In the interpersonal interaction of 
educational entities, conditions are created for the development of educational and 
professional motivation, giving learning the nature of cooperation, which creates a basis for 
achieving the goals. Today there is a number of other technologies based on modeling 
professional situations, business games, trainings that help to find effective solutions to 
problems. But the teacher will be able to achieve this goal under the conditions of taking a 
new position – a teacher-facilitator. Prospects for further research in this area will be a 
description of the key educational roles of modern teachers. 

Key words: facilitation, facilitative competence, facilitator, methods of learning, 
forms of learning, professional training, future teachers of natural sciences disciplines. 

 

УДК 378. 112 (477)  
Ольга Осередчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
ORCID ID 0000-0002-3192-3129 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.08/183-189 
 

ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Якість освітнього процесу ю невід’юмноя складовоя ѐкості освіти. Кожен 
заклад вищої освіти маю свої особливості та складові, що впливаять на формуваннѐ 
внутрішньої системи забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності та ѐкості освіти. 
Функції і принципи ю необхідними категоріѐми під час здійсненнѐ моніторингу ѐкості 
вищої освіти. У статті розглѐнуто принципи моніторингу ѐкості вищої освіти, що 
пропонуять учені, й виокремлено нами основні принципи (науковості, 
інтегрованості, мобільності, об’юктивності, валідності, діагностико-прогностичної 
спрѐмованості, систематичності, юдності управліннѐ та самоуправліннѐ, 
послідовності, гуманізму), за допомогоя ѐких, на нашу думку, моніторинг ѐкості 
вищої освіти буде ефективним. 

Ключові слова: моніторинг, ѐкість освіти, принципи, ѐкість вищої освіти, 
найдоцільніші принципи длѐ моніторингу ѐкості освіти в закладі вищої освіти.  

 

Постановка проблеми. Закон України «Про освіту» визначаю ѐкість 

освіти ѐк «відповідність результатів навчаннѐ вимогам, установленим 

законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про 

наданнѐ освітніх послуг», а ѐкість освітньої діѐльності – ѐк «рівень організації, 

забезпеченнѐ та реалізації освітнього процесу, що забезпечую здобуттѐ 

особами ѐкісної освіти та відповідаю вимогам, установленим законодавством 

та/або договором про наданнѐ освітніх послуг» (Закон України «Про освіту», 

2014). Бачимо, що в нормативному документі ѐкість освіти подаютьсѐ в 

юдності ѐкості процесу й ѐкості результату. Якість освітнього процесу при 

цьому ю невід’юмноя складовоя ѐкості освіти. Љожен заклад освіти маю свої 

особливості та складові, що впливаять на формуваннѐ внутрішньої системи 

забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності і ѐкості освіти.  

Принципи ю необхідноя категоріюя під час здійсненнѐ моніторингу 

ѐкості вищої освіти.  
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Розглѐнемо принципи моніторингу ѐкості вищої освіти, що 

пропонуять учені, та виокремимо основні принципи, за допомогоя ѐких, 

на нашу думку, моніторинг ѐкості вищої освіти буде ефективним. 

Аналіз актуальних досліджень. Принципи моніторингу ѐкості освіти 

розглѐнуто у працѐх вітчизнѐних та зарубіжних учених (Н. Байдацька, 

С. Балѐ, Т. Волобуюва, І. Гириловська, В. Горб, В. Зінченко, В. Љрасовська, 

О. Љасьѐнова, Т. Лукіна, І. Найдьонова, В. Приходько І. Скопилатов та ін.). 

Мета статті – розглѐнути принципи моніторингу ѐкості вищої освіти, 

ѐкі описано ученими й виокремити основні, за допомогоя ѐких, на нашу 

думку, моніторинг ѐкості вищої освіти буде ефективним. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, пси-

хологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ дослід-

женнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ 

джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Принцип (лат. principium – основа, 

начало) – особливість, покладена в основу створеннѐ або здійсненнѐ чого-

небудь; внутрішню переконаннѐ, поглѐд на речі, ѐкі зумовляять норми 

поведінки (Приходько, 2007).   

С. Балѐ, В. Љрасовська вважаять обґрунтованими такі принципи 

моніторингу ѐкості вищої освіти: науковості, безперервності, об’юктивності, 

узгодженості, валідності, діагностико-прогностичної спрѐмованості, 

систематичності, юдності управліннѐ й самоуправліннѐ, гуманістичної 

спрѐмованості, наступності, відкритості та оперативності.  

Принцип науковості означаю, що моніторингові дослідженнѐ 

здійсняятьсѐ на науково обґрунтованих характеристиках освітнього 

процесу, відповідаять основним закономірностѐм психолого-

педагогічного пізнаннѐ та управління педагогічними об’юктами і ѐвищами. 

В основі принципу науковості педагогічного моніторингу лежить 

використаннѐ методів науково-дослідної педагогічної діѐльності на засадах 

системного підходу до об’юкта та предмета дослідженнѐ.  

Принцип об’юктивності полѐгаю у викляченні суб’юктивних оцінок, 

урахуванні всіх позитивних і негативних результатів, створенні рівних умов. 

Принцип узгодженості базуютьсѐ на юдності нормативно-правового, 

організаційного та науково-методичного забезпеченнѐ його складових. 

Принцип валідності характеризуютьсѐ відповідністя встановлених 

контрольних завдань змісту матеріалу дослідженнѐ, чіткістя критеріїв виміру 

та оцінки.  
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Принцип діагностико-прогностичної спрѐмованості означаю, що 

процес отриманнѐ інформації ґрунтуютьсѐ на теоретичних, методологічних 

та практичних підходах, маю нормативно-пошуковий характер. 

Принцип систематичності передбачаю постійне проведеннѐ 

моніторингу всіх етапів освітнього процесу у визначеній послідовності, де 

застосовуятьсѐ оптимальні форми, методи і засоби моніторингу.  

Принцип юдності управліннѐ та самоуправліннѐ означаю врахуваннѐ 

інтересів усіх суб’юктів управліннѐ ѐкістя освітнього процесу ЗВО.  

Принцип гуманістичної спрѐмованості дозволѐю розглѐдати моніторинг 

ѐк засіб глибокого вивченнѐ освітнього процесу длѐ вдосконаленнѐ всіх рівнів 

педагогічної взаюмодії й оптимізації управліннѐ ним.  

Принцип наступності процесів спостереженнѐ, діагностики, 

прогнозуваннѐ й управліннѐ робить систему моніторингу, у ѐкій 

відбуваятьсѐ структурно-функціональні перебудови, ѐкі носѐть ѐкісний і 

кількісний характер, цілісноя. У ході проведеннѐ моніторингу принцип 

передбачаю етапи, логічно та змістово пов’ѐзані один із одним, а саме: 

підготовчий, адаптаційно-установчий, висхідно-діагностичний, змістово-

технологічний та підсумковий.  

Принцип відкритості й оперативності передбачаю доведеннѐ 

результатів досліджень до відповідних органів управліннѐ, громадськості, 

зацікавлених міжнародних установ (Моніторинг ѐкості освіти, 2013). 

І. Найдьонова (Найденова, 2010) визначаю такі принципи моніторингу 

ѐкості вищої освіти: безперервність управліннѐ навчальним процесом, 

циклічність повтореннѐ моніторингу та динамічність змін, що відбулисѐ в 

освітньому процесі внаслідок управлінських впливів.  

В. Горб (Горб, 2005) виокремляю такі важливі принципи моніторингу 

освіти: науковості, безперервності, педагогічної комунікативності, особистіс-

ної доцільності, діагностико-прогностичної спрѐмованості, соціально-норма-

тивної зумовленості, інформаційної інтегрованості, цілісності та наступності.  

Дослідницѐ Н. Байдацька (Байдацька, 2007) до принципів 

моніторингу відносить: безперервність, науковість, прогностичність, 

об’юктивність, систематичність, планомірність, свідомість та активність, 

наочність, гласність.  

Т. Лукіна (Лукіна,  2007) виокремляю такі принципи моніторингу, ѐк 

узгодженість нормативно-правового, організаційного та науково-

методичного забезпеченнѐ; безперервність спостережень за станом 

освіти; комплексність дослідженнѐ різноманітних аспектів освітнього 

процесу, гуманістична спрѐмованість моніторингу; опрацяваннѐ й аналіз 
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здобутих результатів; об’юктивність і своючасність одержаннѐ, опрацяваннѐ 

та використаннѐ об’юктивної інформації про ѐкість освіти; перспективність 

запланованих моніторингових досліджень; рефлексивність; відкритість 

одержаних результатів та оперативність їх доведеннѐ до відповідних 

органів управліннѐ й громадськості.  

В. Приходько (Приходько, 2011) основними принципами створеннѐ 

системи моніторингу вважаю:  

а) принцип інтегрованості (передбачаю зближеннѐ та поглибленнѐ 

взаюмодії вітчизнѐних і зарубіжних моніторингових програм);  

б) принцип мобільності (даю змогу оперативно модифікувати 

завданнѐ, форми та методи освітньої діѐльності залежно від умов);  

в) принцип конкретності (у розгортанні моніторингових програм із 

використаннѐм набутого досвіду);  

г) принцип реалістичності (передбачаю соціальний зміст моніторингу 

ѐкості освітньої діѐльності);  

д) принцип етичності (забезпечую моральні засади моніторингу, його 

гуманний характер, збереженнѐ конфіденційності, поваги до учасників 

моніторингових досліджень та інших умов взаюмодії).  

На думку В. Зінченко (Зінченко, 2012), моніторинг повинен 

базуватисѐ на підставі принципів науковості; об’юктивності; валідності; 

діагностико-прогностичної; систематичності; юдності управліннѐ й 

самоуправліннѐ. 

І. Гириловська вважаю, що моніторинг ѐкості професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників повинен функціонувати на підставі 

принципів взаюмодії, послідовності, валідності, об’юктивності, 

систематичності, гуманізму, учнюцентризму (Гириловська, 2021). 

Розглѐнувши праці вітчизнѐних та зарубіжних учених щодо 

здійсненнѐ моніторингу ѐкості вищої освіти, зауважимо, що він маю 

базуватисѐ на таких, виокремлених нами, принципах, за допомогоя ѐких, 

на нашу думку, моніторинг ѐкості вищої освіти буде ефективним:  

- принцип науковості – моніторингові дослідженнѐ маять наукове 

підґрунтѐ;  

- принцип інтегрованості – поглибляю взаюмодія вітчизнѐних і 

зарубіжних моніторингових програм;  

- принцип мобільності – оперативно модифікую завданнѐ, форми та 

методи освітньої діѐльності залежно від умов; 

- об’юктивності – створеннѐ рівноправних умов длѐ всіх учасників 

моніторингу, вклячаю максимальне викляченнѐ суб’юктивних оцінок; 
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- валідності – відповідність установленим контрольним завданнѐм 

змісту освіти; доведеннѐ до кожного учасника моніторингу чіткості 

критеріїв виміру;  

- діагностико-прогностичної спрѐмованості – прогнозую 

подальший стан освітнього процесу, ґрунтуютьсѐ на теоретичних, 

методологічних та практичних підходах, впливаю на ѐкість його 

функціонуваннѐ освітнього процесу;  

- систематичності – вклячаю постійний моніторинг етапів 

освітнього процесу із застосуваннѐм оптимальних форм, методів і засобів 

моніторингу; 

- юдності управліннѐ та самоуправліннѐ – враховую інтереси всіх 

суб’юктів управліннѐ ѐкістя освітнього процесу; 

- послідовності – вимагаю, щоб усі етапи моніторингу ѐкості освіти 

виконувалисѐ у визначеній послідовності, були логічно сформовані та 

змістовно взаюмообумовлені; 

- гуманізму – під час проведеннѐ моніторингу забезпечую створеннѐ 

умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивної емоційної 

атмосфери. Під час проведеннѐ моніторингу використані методи, прийоми, 

технології не можуть нашкодити гідності і правам учасників моніторингового 

процесу. Завданнѐм принципу гуманізму визнано створеннѐ умов длѐ 

формуваннѐ цілісної особистості, здатної до самоаналізу задлѐ 

самовдосконаленнѐ й відбуваютьсѐ перехід до особистісно оріюнтованих 

методів оцінки сформованості особистісних характеристик. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Тaким 

чинoм, у результаті аналізу наукових джерел зазначимо, що пpинципи, нa 

пiдcтaвi ѐкиx здiйcняютьсѐ моніторинг ѐкості вищої освіти, звoдѐтьcѐ дo 

тoгo, щo вoни одночасно poзглѐдaятьcѐ ѐк caмocтiйнi і взaюмoпoв’ѐзaнi. 

Отже, проведений теоретичний аналіз дозволѐю нам висновити і 

визначити таку закономірність моніторингу ѐкості вищої освіти, ѐка полѐгаю в 

тому, що моніторинг ѐкості вищої освіти буде ефективним, ѐкщо буде 

спиратисѐ на такі принципи: науковості, інтегрованості, мобільності, 

об’юктивності, валідності, діагностико-прогностичної спрѐмованості, система-

тичності, юдності управліннѐ та самоуправліннѐ, послідовності, гуманізму.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в розробці 

системи ефективності моніторингу ѐкості ocвiти в ЗВО Укpaїни.  
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РЕЗЮМЕ 
Осередчук Ольга. Принципы мониторинга качества высшего образованиѐ. 
Качество образовательного процесса ѐвлѐетсѐ неотъемлемой 

составлѐящей качества образованиѐ. Каждое учреждение высшего образованиѐ 
имеет свои особенности и составлѐящие, влиѐящие на формирование 
внутренней системы качества образовательной деѐтельности и качества 
образованиѐ. Функции и принципы ѐвлѐятсѐ необходимыми категориѐми при 
мониторинге качества высшего образованиѐ. В статье рассмотрены принципы 
мониторинга качества высшего образованиѐ, предлагаемые учеными, и 
выделенные нами основные принципы (научности, интегрированности, 
мобильности, объективности, валидности, диагностико-прогностической 
направленности, систематичности, единства управлениѐ и самоуправлениѐ, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669372:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669372:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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последовательности, гуманизма), с помощья которых, по нашему мнения, 
мониторинг качества высшего образованиѐ будет эффективным.  

Ключевые слова: мониторинг, качество образованиѐ, принципы, качество 
высшего образованиѐ, наиболее целесообразные принципы длѐ мониторинга 
качества образованиѐ в высшем образовании. 

SUMMARY 
Oseredchuk Olga. Principles of quality monitoring of higher education. 
The quality of the educational process is an integral part of the quality of education. 

Each institution of higher education has its own characteristics and components that affect 
formation of the internal system of ensuring the quality of educational activities and the 
quality of education. Functions and principles are necessary categories for the monitoring of 
the higher education quality. The article considers the principles of monitoring of the quality 
of higher education proposed by scientists and highlights the basic principles by which, in our 
opinion, monitoring of the quality of higher education will be effective: the principle of 
scientificity – monitoring research has a scientific basis; the principle of integration – deepens 
the interaction of domestic and foreign monitoring programs; the principle of mobility – 
promptly modifies the tasks, forms and methods of educational activities depending on the 
conditions; objectivity – the creation of equal conditions for all participants in the monitoring, 
including the maximum exclusion of subjective assessments; validity – compliance with the 
established control tasks of the content of education; bringing to each participant of the 
monitoring clarity of measurement criteria; diagnostic and prognostic orientation – predicts 
the further state of the educational process; regularity – includes constant monitoring of 
stages of the educational process; unity of management and self-government – takes into 
account the interests of all subjects of the quality management of the educational process, 
consistency – requires that all stages of monitoring of the quality of higher education be 
performed in a certain sequence; humanism – during the monitoring ensures creation of 
conditions of friendliness, trust, respect for the individual. 

Key words: monitoring, quality of education, principles, quality of higher education, 
most expedient principles for monitoring of the quality of education in a higher education 
institution. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 
 

Статтѐ присвѐчена дослідження сутності та складових інноваційного 
розвитку в галузі вищої освіти. Метоя статті ю визначеннѐ особливостей 
інноваційного розвитку в галузі вищої освіти задлѐ актуалізації можливостей 
використаннѐ позитивного досвіду в сучасних умовах реформуваннѐ вищої школи. У 
роботі розкрито визначеннѐ понѐттѐ інновацій з урахуваннѐм досліджень 
вітчизнѐних та світових науковців. Виокремлено основні підходи до класифікації 
інноваційного розвитку в галузі вищої освіти. Виділено основні принципи та етапи 
інноваційного розвитку. Установлено, що інноваційний розвиток ю складним, 
динамічним, ризикованим процесом, ѐкий спрѐмований на наближеннѐ параметрів 
функціонуваннѐ вищої освіти до сучасних вимоги суспільства. 
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Ключові слова: інноваціѐ, інноваційний процес, модернізаціѐ, інноваційна 
діѐльність, інноваційні теорії, зміст інноваційної освіти, структура інноваційного 
процесу, нововведеннѐ. 

 

Постановка проблеми. Нині освіта ю одним із головних показників, 

за ѐким виміряютьсѐ рівень розвитку країни, народу загалом та окремих 

спільнот. Саме від ѐкості та рівнѐ розвитку освіти залежать благополуччѐ 

лядини, становище духовності та культури  в суспільстві, темпи 

економічного, політичного, науково-технічного й соціального прогресів. На 

жаль, не всі країни та їх національні економіки однаково ефективно 

реалізовуять інноваційну діѐльність, це пов’ѐзано, перш за все, з різними 

вихідними умовами їх розвитку та неоднаковим розуміннѐм необхідності 

реалізації циклу трансформацій. Модернізаціѐ освітніх систем, ѐкі 

намагаятьсѐ адаптувати знаннѐ до потреб суспільства, внесли суттюві 

корективи щодо підготовки фахівців різного профіля, уніфікації стандартів, 

кваліфікацій, оволодіннѐ клячовими компетентностѐми тощо. У цьому 

контексті особливої уваги потребуять питаннѐ гарантії високої ѐкості 

освітніх послуг закладами, ѐкі здійсняять підготовку фахівців, у зв’ѐзку з 

чим у більшості закладів вищої освіти відбуваютьсѐ інноваційний розвиток 

та впровадженнѐ інноваційних технологій. 

Аналіз актуальних досліджень обумовляютьсѐ динамічними 

перетвореннѐми в системі вищої освіти, ѐкі пов’ѐзані з підвищеннѐм ѐкості 

освіти на ринку освітніх послуг, комп’ятеризаціюя навчаннѐ, 

упровадженнѐм нових методів і форм організації навчальної діѐльності в 

закладах вищої освіти. 

Мета статті – визначити особливості інноваційного розвитку в галузі 

вищої освіти задлѐ актуалізації можливостей використаннѐ позитивного 

досвіду в сучасних умовах реформуваннѐ вищої школи. 

Методи дослідження. Загальнонаукові методи аналізу, порівнѐннѐ 

та узагальненнѐ дозволили схарактеризувати ступінь наукового 

розробленнѐ обраної проблеми; за допомогоя синхронного аналізу 

з’ѐсовано особливості становленнѐ і розвитку інноваційного процесу в 

галузі вищої освіти; на підставі порівнѐльного аналізу окреслено структуру 

інноваційної діѐльності в галузі вищої освіти, розкрито особливості 

ювропейський розвитку інноваційного процесу в галузі вищої освіти та 

можливості використаннѐ позитивного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Љатегоріѐ «інноваціѐ» здебільшого 

трактуютьсѐ ѐк перетвореннѐ потенційного науково-технічного прогресу в 

реальний, що втіляютьсѐ в нових продуктах і технологіѐх. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

191 

Важливо зазначити, що у світовій та вітчизнѐній науковій літературі 

немаю однозначного визначеннѐ цього понѐттѐ. Однак, саме понѐттѐ 

«innovation» уперше з’ѐвилосѐ в наукових дослідженнѐх XIX ст. і означало 

введеннѐ деѐких елементів одніюї культури в іншу. У сучасному світі ним 

активно послуговуятьсѐ в різних галузѐх знань діѐльності, особливо у сфері 

вищої освіти. 

У педагогіці понѐттѐ «інноваціѐ» вживаять у таких значеннѐх: 

- форма організації інноваційної діѐльності; 

- сукупність нових професійних дій педагога, спрѐмованих на 

вирішеннѐ актуальних проблем вихованнѐ і навчаннѐ з позицій 

особистісно-оріюнтованої освіти; 

- зміни в освітній практиці; 

- комплексний процес створеннѐ, розповсядженнѐ й використаннѐ 

нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових 

досліджень; 

- результат інноваційного процесу. 

З цим пов’ѐзані і значні розбіжності у тлумаченні понѐттѐ 

«інноваціѐ», що спричинено неоднаковим баченнѐм їх авторами 

сутнісного ѐдра, а також радикальності нововведень. 

У науковій літературі дослідники трактуять понѐттѐ «інноваціѐ» в 

багатьох варіантах. Так, наприклад, англійські вчені Е. Роджерс і 

Р. Агарвала-Роджерс розуміять інновація ѐк ідея, метод або об’юкт, що 

сприймаятьсѐ індивідом ѐк нові (Роджерс, 1980, с. 162). 

Польські дослідники Я. Домбровський та І. Љоладкевич інновації 

розглѐдаять із урахуваннѐм трьох головних параметрів: галузі, ѐкої вони 

стосуятьсѐ, методу впровадженнѐ та об’юкта змін, ѐкі вони викликаять. 

При цьому сам процес створеннѐ інновацій, на їх думку, повинен 

ураховувати реалізація трьох фаз, що йдуть одна за одноя: відкриттѐ 

(виникненнѐ нової ідеї), перше її використаннѐ, розповсядженнѐ 

використаннѐ і впровадженнѐ ідей і рішень (Домбровський, 2005, с. 131). 

В. Баринова під інноваціюя розумію «новація в будь-ѐкому виглѐді 

(винахід, метод, ѐвище), при цьому вона зазначаю, що «…інноваціѐм 

властива науково-технічна новизна, тому важливо відрізнѐти інновації від 

несуттювих змін продуктів та технологічних процесів, їх компонентів» 

(Бочарова, 2017, с. 9-13). 

На законодавчому рівні термін інноваціѐ визначаютьсѐ в Законі 

України «Про інноваційну діѐльність» ѐк новостворена (застосована) і (або) 

вдосконалена конкурентоздатна технологіѐ, продукціѐ або послуги, а 
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також організаційно-технічні рішеннѐ виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшуять структуру та 

ѐкість виробництва і (або) соціальної сфери (Закон України, 2002). 

Розглѐд альтернативних визначень понѐттѐ «інноваціѐ» дозволѐю 

стверджувати, що незалежно від того, до ѐкого підходу схилѐятьсѐ автори, 

вони юдині в тому, що генеральноя метоя їх створеннѐ та 

розповсядженнѐ ю модернізаціѐ. 

У навчальних посібниках Н. Бордовскаї, А. Реана, П. Третьѐкової, 

Т. Шамової і ін. Виділѐятьсѐ чотири основні підходи до класифікації 

інновацій в освіті.  

Перша класифікаціѐ «заснована на співвіднесенні нового до 

педагогічного процесу». Відповідно до неї виділѐятьсѐ: інновації в цілѐх і 

змісті освіти; інновації в методах, прийомах, засобах, технологіѐх 

педагогічного процесу; інновації у формах організації навчаннѐ і 

вихованнѐ; інновації в діѐльності педагогів та студентів. 

У другій класифікації інновації диференціяятьсѐ за ознакоя 

масштабності застосуваннѐ, утворяячи три основні типи: поодинокі і 

локальні; комплексні, ѐкі ю пов’ѐзаними між собоя; системні, що 

охопляять все освітнѐ установа. 

Третѐ класифікаціѐ за інноваційним потенціалом, що вклячаю такі 

типи: модифікації відомого і прийнѐтого; комбінаторні нововведеннѐ 

(поюднаннѐ нового з відомим); радикальні перетвореннѐ.  

Четверта класифікаціѐ заснована на відношенні нового до вже 

існуячого. У ній виділѐятьсѐ такі типи інновацій: інновації, що вводѐтьсѐ 

замість того, що існувало раніше); інновації, пов’ѐзані з припиненнѐм 

безперспективної роботи; інновації, пов’ѐзані зі створеннѐм чогось нового: 

уведеннѐ нових навчальних предметів, упровадженнѐ нових педагогічних 

технологій (Лазарев, 2004, с. 14-21). 

Інноваційний розвиток освіти спираютьсѐ на напрѐми розвитку освіти 

і на спеціально розроблені принципи, на підставі ѐких повинні відбутисѐ 

системні зміни, що забезпечуять його доступність, ѐкість, безперервність 

та інвестиційну привабливість. Серед них можна виділити:  

- принцип випереджального розвитку освіти, означаю мобільну 

переоріюнтація системи освіти на підготовку лядини до життѐ в швидко 

змінних умовах інтенсивного розвитку соціальних і економічних процесів і 

нової ѐкості життѐ;  

- принцип проюктуваннѐ інноваційного розвитку (підходи до 

інновацій в освіті повинні бути інноваційними длѐ системи освіти; що 
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припускаю розробку та реалізація вже в даний час проюктів, спрѐмованих у 

майбутню, на стійкий довготривалий розвиток освіти);  

- принцип відвертості освіти й суспільної участі (досѐгненнѐ суспільної 

згоди, на основі ѐкої влада, суспільство, бізнес, громадські організації і 

професійно-педагогічне співтовариство приймаять на себе зобов’ѐзаннѐ із 

сумісного просуваннѐ в Україні інноваційних освітніх процесів;  

- принцип безперервності освіти (безперервна освіта лядини 

протѐгом усього її життѐ ю чинником мобільності суспільства, її готовності 

до прогнозованих змін);  

- принцип стратегічного інвестуваннѐ (головноя конкурентноя 

ѐкістя лядини стаять її знаннѐ і компетенції, соціальна та професійна 

мобільність, уміннѐ ініціявати або підтримувати інноваційні технології 

виробництва та управліннѐ, прогресивні процеси соціального розвитку, 

активно вклячатисѐ в їх реалізація) (Сірий, 2019, с. 65). 

Зміст інноваційної освіти – це система позитивних змін у структурі 

управліннѐ освітньоя системоя, а також структуруваннѐ змісту освітнього 

процесу його форм і методів. Упровадженнѐ змісту інноваційної освіти – 

процесуальна система педагогічного управліннѐ, що відповідаю за своїм 

змістом інноваційній діѐльності та сприѐю освоюння педагогами науково 

обґрунтованого нововведеннѐ, перетвореннѐ освітньої практики. 

Важливо зауважити, що здебільшого інновації розуміятьсѐ у двох 

аспектах: ѐк ѐвище та ѐк процес. У першому випадку інноваціѐ ѐвлѐю собоя 

будь-ѐку цілеспрѐмовану зміну технології управліннѐ, що оріюнтуютьсѐ на 

заміну її елементів длѐ прискореннѐ, пом’ѐкшеннѐ або поліпшеннѐ 

виконаннѐ поставлених завдань. У другому, технологічному аспекті, 

інноваціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк процес, що вклячаю стадії її розробки, 

упровадженнѐ, засвоюннѐ і стабільного ефекту. 

Інноваційний процес починаютьсѐ з виѐвленнѐ необхідності змін на 

певних ділѐнках освітнього процесу у вищій школі, що відбуваютьсѐ 

завдѐки аналітичній роботі спеціалізованих наукових організацій, органів 

управліннѐ освітоя, керівників закладів вищої освіти, науково-педагогічних 

колективів. Діѐльність, спрѐмована на здійсненнѐ інноваційних процесів, 

отримала назву інноваційної діѐльності. Діѐльність із метоя створеннѐ, 

освоюннѐ й використаннѐ педагогічних нововведень називаять 

інноваційно-педагогічноя. Інноваційний процес в освіті – процес 

удосконаленнѐ освітньої практики, розвитку освітніх систем на основі 

нововведень (В. Загвѐзинский). Інноваційний процес відображаю 

формуваннѐ та розвиток змісту та організації нового (Т. Шамова).  
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У педагогічній інноватиці, ѐк і в загальній теорії інноватики, 

сформуваласѐ схема поділу інноваційного процесу на етапи, ѐка отримала 

назву «життювий цикл нововведеннѐ». 

Перший етап характеризуютьсѐ зародженнѐ нової ідеї, виникненнѐ 

нової концепції нововведеннѐ. Умовно його можна назвати етапом 

відкриттѐ, ѐкий, ѐк правило, ю результатом фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень або життювого «осѐѐннѐ».  

Наступним етапом ю винахід. На цьому етапі відбуваютьсѐ створеннѐ 

нововведеннѐ, тобто втіленнѐ нової ідеї в певний об’юкт, матеріальний чи 

духовний проюкт – зразок. 

На третьому етапі відбуваютьсѐ реалізації нововведеннѐ. Сутність його, 

ѐк правило, полѐгаю у практичному застосуванні, коригуванні, доопрацяванні 

нового засобу. Завершуютьсѐ етап отриманнѐм стійкого ефекту від 

нововведеннѐ, післѐ чого воно існую автономно (Nicholls, 1983, с. 276).  

Четвертий етап характеризуютьсѐ такоя особливістя, ѐк «результат» і 

маю назву – розповсядженнѐ нововведеннѐ (зрілість). Сутність його 

полѐгаю в широкому впровадженні, дифузії (проникненні) в нові галузі 

(освітні заклади). 

Наступний етап – це насиченнѐ в конкретній галузі. Нововведеннѐ 

освояю багато лядей у всіх сферах педагогічного й управлінського 

процесів. Саме тоді воно втрачаю своя новизну (рутинізаціѐ 

нововведеннѐ). Цей етап може завершитисѐ поѐвоя альтернативного 

нововведеннѐ або поглинаннѐм його ефективнішоя системоя. 

Шостий етап спаду (криза, фініш) характирезуютьсѐ вичерпаністя 

можливостей застосуваннѐ нововведеннѐ в нових умовах, галузѐх. 

Останній етап маю назву іррадіаціѐ (лат. irradiare – сѐѐти, 

випромінявати) нововведеннѐ. Цей етап притаманний не кожному 

нововведення. Йдетьсѐ про те, що з рутинізаціюя нововведеннѐ не зникаю 

ѐк таке, а модернізуютьсѐ й відтворяютьсѐ, нерідко значно відчутніше 

впливаячи на розвиток закладу освіти. 

Љожен етап інноваційного процесу вимагаю певної організації робіт і 

застосуваннѐ відповідних методів. Організаційні форми при цьому повинні 

максимально відповідати обраним методам і можливостѐм виконавців.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Беручи до 

уваги все зазначене вище, можна сказати, що інновації в освіті – це 

актуально значущі нововведеннѐ, ѐкі виникаять на основі різноманітності 

ініціатив і нововведень, що стаять перспективними длѐ еволяції освіти, 

позитивно впливаять на розвиток усіх форм і методів навчаннѐ. 
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Інноваційний розвиток ю складним, динамічним, ризикований процесом, 

ѐкий спрѐмований на наближеннѐ 

Інноваційна діѐльність у галузі вищої освіти ю основоя оновленнѐ 

закладів вищої освіти, чинником розвитку освітніх систем.  

Методологічний аналіз інноваційної діѐльності дозволѐю розкрити 

специфічність інновацій у вищій освіті, обґрунтувати парадигму його 

інноваційного розвитку, у ѐкій акцент робитьсѐ не на способі переданнѐ, а 

на способі виробництва знань. 

Її результат визначаять структурні та змістові зміни в роботі закладу, 

освітньої системи, а за певних умов – створеннѐ ѐкісно нової педагогічної 

практики чи радикального реформуваннѐ всіюї освітньої системи. 
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РЕЗЮМЕ 
Романенко Неля. Инновационное развитие высшего образованиѐ: сущность и 

его составные. 
Статьѐ посвѐщена исследования сущности и составлѐящих инновационного 

развитиѐ в области высшего образованиѐ. Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение 
особенностей инновационного развитиѐ в области высшего образованиѐ длѐ 
актуализации возможностей использованиѐ положительного опыта в современных 
условиѐх реформированиѐ высшей школы. В работе раскрыто определение понѐтиѐ 
инноваций на основе исследований отечественных и мировых ученых. Выделены 
основные подходы к классификации инновационного развитиѐ в области высшего 
образованиѐ. Выделены основные принципы и этапы инновационного развитиѐ. 
Установлено, что инновационное развитие ѐвлѐетсѐ сложным, динамичным, 
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рискованным процессом, который направлен на приближение параметров 
функционированиѐ высшего образованиѐ к современным требованиѐм общества. 

Ключевые слова: инновациѐ, инновационный процесс, модернизациѐ, 
инновационнаѐ деѐтельность, инновационные теории, содержание инновационного 
образованиѐ, структура инновационного процесса, нововведение. 

SUMMARY 
Romanenko Nelia. Innovative development of higher education: essence and its 

components. 
The article is devoted to the study of the essence and components of innovative 

development in the field of higher education. The purpose of the article is to determine the 
features of innovative development in the field of higher education in order to update the 
possibilities of using positive experience in the modern conditions of higher school reform. 
The research methods (general scientific methods of analysis, comparison and 
generalization) allowed to characterize the degree of scientific development of the selected 
problem; with the help of synchronous analysis the peculiarities of formation and 
development of the innovation process in the field of higher education were clarified; on the 
basis of the comparative analysis of the structure of innovative activity in the field of higher 
education is outlined, features of the European development of innovative process in the field 
of higher education and possibilities of the use of positive experience are opened. The 
definition of the concept of innovations taking into account the research of domestic and 
world scientists is revealed in the work. Consideration of the definitions of “innovation” 
suggests that no matter what approach the authors are inclined to, they are united in the 
fact that the general purpose of their creation and dissemination is modernization. The main 
approaches to the classification of innovative development in the field of higher education 
are highlighted. The basic principles and stages of innovative development are highlighted. 
The concept of cities of innovative education is characterized by a system of positive changes 
in the management structure of the educational system, as well as the structuring of the 
content of the educational process and its forms and methods. Introduction of the content of 
innovative education is a procedural system of pedagogical management, which corresponds 
to the content of innovative activity and promotes the development of teachers of 
scientifically sound innovation, transformation of educational practice. Innovative activity in 
the field of higher education is the basis for the renewal of higher education institutions, a 
factor in the development of educational systems. The result is determined by structural and 
semantic changes in the work of the institution, the educational system, and under certain 
conditions – the creation of a qualitatively new pedagogical practice or radical reform of the 
entire educational system. It is established that innovative development is a complex, 
dynamic, risky process, which is aimed at bringing the parameters of higher education to 
modern requirements of society. 

Key words: innovation, innovation process, modernization, innovation, innovation 
theories, content of innovation education, structure of innovation process, innovation. 
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-

СЕРВІСІВ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ 

УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ 
 

Метоя статті ю підготовка та представленнѐ навчально-методичних 
матеріалів щодо шлѐхів використаннѐ педагогічними працівниками інструментів 
формувального оціняваннѐ засобами онлайн-сервісів в умовах освітніх реформ у 
базовій школі. Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю в тому, що автором 
статті описано моделі використаннѐ педагогічними працівниками інструментів 
формувального оціняваннѐ засобами онлайн-сервісів, а також представлено у 
виглѐді QR-кодів навчальні відеоматеріали, розміщені на авторському каналі 
YouTube. Перспективи подальших наукових розвідок автор вбачаю в підготовці 
педагогічних працівників базової школи до втіленнѐ ідей формувального оціняваннѐ, 
пошуку його місцѐ в моделі професійної діѐльності вчителѐ. 

Ключові слова: Нова українська школа, базова школа, підготовка вчителів, 
інструменти формувального оціняваннѐ, онлайн-сервіси. 

 

Постановка проблеми. В умовах імплементації законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середня освіту», реалізації державної політики 

у сфері реформуваннѐ загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

актуальним ю супровід педагогічних працівників щодо впровадженнѐ 

Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановоя 

Љабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898 (Постанова ЉМУ, 2020), за 

ѐким здійсняютьсѐ у 2021/2022 н.р. освітній процес у 5 класах пілотних 

закладів загальної середньої освіти. Нагальним ю питаннѐ підготовки 

навчально-методичного забезпеченнѐ длѐ вчителів, тренерів, обласних 

координаторів проюкту за освітніми галузѐми, консультантів центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників щодо використаннѐ 

інструментів формувального оціняваннѐ. Цифровізаціѐ освітньої сфери 

вимагаю переглѐду й узагальненнѐ методик використаннѐ онлайн-інстру-

ментів длѐ проведеннѐ зазначеного виду оціняваннѐ (Сологуб, 2020, с. 248). 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ формувального оціняваннѐ 

в освітньому процесі відображені у працѐх зарубіжних учених (P. Black, 

D. Carless, M. Heritage, James H. McMillan, E. Panadero,  P. Perrenoud, 

D. Wiliam), у вітчизнѐній науці ним опікуятьсѐ О. Барна, В. Вембер, 

Н. Дементіювська, О. Локшина, Н. Морзе та ін. Таке оціняваннѐ спрѐмоване 

на покращеннѐ освітнього процесу, вчасне його коригуваннѐ, 

відслідковуваннѐ особистісного зростаннѐ здобувачів освіти, сприѐннѐ 
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розуміння ними результатів навчаннѐ, наданнѐ впевненості у власних 

силах, мотиваціѐ та підтримка длѐ більш ефективного формуваннѐ знань, 

умінь та ціннісних ставлень (Морзе, 2013; EdEra, 2021). Проте J. H. McMillan 

зауважую, що вчителі використовуять формувальне оціняваннѐ 

недостатньо, вважаячи, що воно громіздке та неефективне, у той час ѐк 

дослідженнѐ свідчать про його зв’ѐзок із мотиваціюя учнів (McMillan, 2010, 

с. 12). E. Panadero робить висновок про зв’ѐзок оціночного судженнѐ, ѐке 

розвиваютьсѐ внаслідок впливу формувального оціняваннѐ, із 

саморегульованим навчаннѐм учнів (Panadero, 2018, с. 32). Ми 

погоджуюмосѐ з думкоя P. Black, ѐкий зазначаю, що запровадженнѐ 

формувального оціняваннѐ длѐ більшості педагогів ю складним процесом, 

адже воно передбачаю докорінне переосмисленнѐ їхніх стосунків з учнѐми 

та ставленнѐ до самого себе, пошуку власних способів втіленнѐ ідей такого 

оціняваннѐ у модель професійної діѐльності (Black, 2015).  

Про оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів в умовах пілотуваннѐ 

інноваційного освітнього проюкту всеукраїнського рівнѐ за темоя 

«Розробленнѐ і впровадженнѐ навчально-методичного забезпеченнѐ длѐ 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти» зазначено в методичних 

рекомендаціѐх щодо особливостей організації освітнього процесу в 

першому (адаптивному) циклі/5 класах закладів загальної середньої 

освіти, зокрема в додатку 1 наведено оріюнтовний перелік та опис 

інструментів формувального оціняваннѐ (Лист МОН, 2021, c. 16-20), проте 

сьогодні важливо вчасно забезпечувати супровід педагогічних працівників 

щодо методик використаннѐ цих інструментів засобами сучасних освітніх 

цифрових ресурсів, особливу увагу приділѐячи тим учителѐм, заклади ѐких 

беруть участь у пілотному проюкті. 

Метою статті ю підготовка й узагальненнѐ навчально-методичного 

забезпеченнѐ щодо використаннѐ інструментів формувального оціняваннѐ 

в базовій школі засобами онлайн-сервісів. Відповідно до мети нами 

поставлені завданнѐ: 

- проаналізувати запропоновані в методичних рекомендаціѐх 

інструменти формувального оціняваннѐ учасників освітнього процесу в 

умовах реалізації концепції «Нова українська школа» за Державним 

стандартом базової середньої освіти; 

- дослідити та описати моделі використаннѐ педагогічними 

працівниками інструментів формувального оціняваннѐ засобами онлайн-

сервісів; 
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- представити розроблені навчальні відеоматеріали, що 

демонструять методики використаннѐ онлайн-сервісів длѐ здійсненнѐ 

формувального оціняваннѐ. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети та виконаннѐ завдань 

використовувалисѐ загальнонаукові методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, узагальненнѐ, метод сходженнѐ від абстрактного до 

конкретного, моделяваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Охарактеризуюмо інструменти 

формувального оціняваннѐ, вклячені до оріюнтовного переліку в 

зазначених вище методичних рекомендаціѐх та окреслимо ідеї, шлѐхи, 

моделі використаннѐ педагогічними працівниками інструментів 

формувального оціняваннѐ засобами онлайн-сервісів.  

«Самооціняваннѐ та взаюмооціняваннѐ». Самооціняваннѐ ю 

важливим елементом формувального оціняваннѐ, воно допомагаю 

здобувачу освіти критично оцінити власний навчальний поступ, виѐвити 

слабкі місцѐ та зрозуміти, ѐким шлѐхом рухатись далі. Під час 

взаюмооціняваннѐ учні на партнерських засадах допомагаять один 

одному покращити власні результати навчаннѐ, навчаятьсѐ добирати 

слова длѐ коментарів, слухати й поважати однокласників. Один із шлѐхів 

здійсненнѐ такого виду оціняваннѐ ю створеннѐ чек-листів (або 

контрольних списків), ѐкі використовуять із метоя наданнѐ учнѐм чітких 

критеріїв оціняваннѐ певного виду діѐльності, аби вони змогли здійснити 

самооціняваннѐ (взаюмооціняваннѐ) перед тим, ѐк здавати роботу 

вчителя. Важливо не лише інформувати учнів про такі критерії, але й 

поступово залучати здобувачів освіти до їх розробленнѐ. Один із онлайн-

ресурсів длѐ створеннѐ чек-листів ю сервіс длѐ зберіганнѐ нотаток 

keep.google.com, ѐкий дозволѐю створити список, надати дозвіл до нього 

длѐ співпраці з учнѐми, відмічати виконаннѐ його окремих пунктів. Длѐ 

створеннѐ дизайну чек-листів, ѐкі надалі використовуватимутьсѐ ѐк 

зображеннѐ, презентації або роздаткові матеріали длѐ учнів, можна 

скористатисѐ платформоя canva.com, здійснивши на ній пошук серед 

шаблонів за клячовим словом «checklist». Учитель обираю шаблон, під час 

обговореннѐ з учнѐми зміняю його, генерую покликаннѐ длѐ переглѐду та 

надсилаю учнѐм або розміщую у віртуальному класі. 

«Тестуваннѐ», «Доповни думку», «Сигнали», «Шкала Лайкерта». Ці 

інструменти використовуять длѐ отриманнѐ миттювого зворотного зв’ѐзку 

від учнів. Тестуваннѐ може передбачати опитуваннѐ з можливістя вибору 

одніюї чи кількох правильних відповідей, створеннѐ вікторини, гри 

https://keep.google.com/
https://www.canva.com/uk_ua/
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«правильно – неправильно» за допомогоя сервісів mentimeter.com, 

kahoot.com, plickers.com, quizalize.com, nearpod.com, classtime.com та ін. 

Перевага даних сервісів полѐгаю в тому, що вони дозволѐять 

демонструвати аудиторії в режимі реального часу інфографіку результатів 

виконаннѐ опитуваннѐ. Вправа «Доповни думку» виконуютьсѐ засобами 

таких сервісів із використаннѐм запитань з відкритоя відповіддя.  

Щоб повідомити про рівень розуміннѐ певного понѐттѐ, принципу або 

процесу, під час роботи в аудиторії учні на проханнѐ вчителѐ показуять 

визначені сигнали (жестами рук, піднѐттѐм кольорових кубиків чи дисків 

тощо) (Формувальне оціняваннѐ: означеннѐ, техніки і інструменти, 2021). 

Такі сигнали можуть означати одну з відповідей: «Розумія і можу поѐснити», 

«Ще не зовсім розумія», «Не впевнений, що вірно розумія» тощо. Із залу-

ченнѐм онлайн-сервісів длѐ виконаннѐ вправи «Сигнали» створяютьсѐ тесту-

ваннѐ з вибором одніюї правильної відповіді з використаннѐм зображень 

(жестів рук, кольорів світлофору чи смайлів длѐ вправи «Твій настрій»).  

Длѐ використаннѐ вправи «Шкала Лайкерта» вчитель пропоную 

учнѐм твердженнѐ, ѐкі не ю однозначно істинними або помилковими та 

потребуять подальшого обговореннѐ, на онлайн-ресурсах за допомогоя 

тестуваннѐ з вибором одніюї вірної відповіді («повністя погоджуясь», 

«погоджуясь», «не погоджуясь», «повністя не погоджуясь») пропоную 

визначитись зі своюя позиціюя. 

«Діаграма Венна». Даний інструмент використовуять наприкінці 

уроку, вивченнѐ певної теми (розділу). Учитель створяю два кола чи 

більше, ѐкі перетинаятьсѐ, длѐ порівнѐннѐ понѐть або ѐвищ, ѐкі вивчались, 

і пропоную учнѐм визначити їх спільні ознаки (їх треба розмістити в місці 

перетину кіл) та відмінності (всередині кіл поза межами їх перетину). Така 

вправа сприѐю розвиткові критичного мисленнѐ школѐрів. Використовуячи 

jamboard.google.com, педагог установляю зображеннѐ кіл ѐк фон на 

одному з фреймів. Учні працяять із інструментом «Закріплені нотатки» 

або «Текст» длѐ розміщеннѐ спільних та відмінних рис. Длѐ організації 

групової роботи учнів ю можливість створеннѐ копій фрейму. В умовах 

дистанційного навчаннѐ длѐ учнівських груп доцільно використовувати 

окремі переговорні кімнати платформ длѐ проведеннѐ онлайн-зустрічей. 

Якщо зустрічі організовуятьсѐ засобами Google Meet, длѐ створеннѐ 

переговорних кімнат знадобитьсѐ розширеннѐ Breakout Rooms, ѐке 

встановляютьсѐ у веббраузері Google Chrome. На ресурсі templatelab.com 

також доступні шаблони діаграми Венна у форматах Microsoft Word, Power 

Point, Foxit Reader PDF Document. 

https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.plickers.com/
https://www.quizalize.com/
https://nearpod.com/
https://www.classtime.com/uk/
https://jamboard.google.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig?hl=ru
https://templatelab.com/
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«Спінер ідей», «6 критичних запитань таксономії Блума». Длѐ 

вправи «Спінер ідей» учитель створяю спінер, розділений на 4 сектори з 

написами «Спрогнозуй», «Поѐсни», «Підсумуй», «Оціни». Післѐ поѐсненнѐ 

нового матеріалу вчитель, розкручуячи спінер, просить учнів відповісти на 

запитаннѐ, на ѐкому зупинитьсѐ стрілка спінера. Наприклад, ѐкщо спінер 

зупинивсѐ на секторі «Підсумуй», учитель каже: «Назви клячові понѐттѐ, 

про ѐкі щойно йшлосѐ». Длѐ створеннѐ спінера доцільно скористатисѐ 

ресурсом wordwall.net, обравши шаблон «Випадкове колесо» та 

створивши власний спінер на ресурсі. Інший варіант виконаннѐ вправи на 

цьому ресурсі – «Відкрий коробку», коли учневі пропонуютьсѐ назвати 

номер коробки, ѐку потрібно відкрити, у кожній із ѐких міститьсѐ одна з 

рубрик. Даний ресурс також можна використовувати ѐк альтернативу 

кубику Блума, ѐкий використовували в початковій школі та ѐкий містить 6 

різнорівневих запитань на розвиток критичного мисленнѐ на зразок 

«Назви», «Чому», «Поѐсни», «Запропонуй», «Придумай», «Поділисѐ». 

«Fishbone» (риб’ѐчий скелет). Цей інструмент використовуять ѐк 

стратегія розвитку критичного мисленнѐ під час аналізу причинно-

наслідкових зв’ѐзків певного ѐвища чи проблеми, особливо актуальний під 

час уроків узагальненнѐ, але може бути використаний на будь-ѐкому уроці. 

Учитель відображаю схему, до ѐкої входѐть чотири основні блоки у виглѐді 

голови, кісток та хвоста риби: голова – проблема чи питаннѐ, ѐке буде 

аналізуватись; верхні кістки – основні понѐттѐ, причини проблеми чи 

ѐвища; нижні кістки – факти, що ю підтвердженнѐм цих причин; хвіст – 

висновки. Учитель пропоную проблему, а учні в малих групах (оріюнтовно 

по 5 осіб) наповняять всі інші блоки схеми, шукаячи шлѐхи її розв’ѐзаннѐ. 

Якщо використовувати онлайн-дошку jamboard.google.com, то вчитель 

може підготувати зображеннѐ fishbone і розмістити його ѐк фон на кількох 

фреймах. Учні, працяячи в групах на визначених длѐ них фреймах, 

використовуять длѐ роботи інструмент «Закріплені нотатки» або «Текст». 

Інший варіант – учитель обираю шаблон на сервісі canva.com за пошуком 

«fishbone diagram» та на уроці зміняю його разом з учнѐми. Длѐ 

використаннѐ паперових варіантів  схеми можна скористатисѐ шаблонами 

у форматі текстового документа Word на ресурсі templatelab.com.   

«Газетний заголовок», «Найзаплутаніший (або найѐсніший) 

момент», «3-2-1», «Дерево очікуваннѐ», «Наш врожай», «Хрестики-

нулики». Длѐ виконаннѐ вправи «Газетний заголовок» учнѐм пропонуютьсѐ 

придумати заголовок до теми, ѐка вивчаютьсѐ, та передати її основну ідея. 

Така вправа сприѐю розвиткові наскрізних умінь (творчості, ініціативності, 

https://wordwall.net/
https://jamboard.google.com/
https://www.canva.com/uk_ua/
https://templatelab.com/
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здатності логічно обґрунтовувати позиція, уміннѐ висловлявати власну 

думку усно й письмово). Її можна використовувати на будь-ѐкому етапі 

вивченнѐ певної теми у форматі мозкового штурму засобами 

jamboard.google.com. Учні пропонуять свої варіанти заголовків за 

допомогоя інструменту онлайн-дошки «закріплені нотатки». Учитель 

аналізую їх та пропоную учнѐм обґрунтувати своя позиція. 

Важливо організовувати наприкінці уроку рефлексія ѐк механізм 

організації самоаналізу навчальної діѐльності учнів. Під час однохвилинної 

вправи вчитель запитую школѐрів, ѐкий був найбільш заплутаний або 

найѐсніший момент занѐттѐ. Як альтернативу усним відповідѐм можна 

використати інструмент «закріплені нотатки» онлайн-дошки або 

організувати тестуваннѐ за допомогоя запитань із відкритоя відповіддя 

засобами платформ длѐ здійсненнѐ миттювого оціняваннѐ, описаних вище.  

Інший інструмент длѐ рефлексії – вправа «3-2-1», коли учнѐм 

пропонуютьсѐ визначити три речі, ѐкі вони дізналисѐ, два цікаві факти та 

одне питаннѐ чи річ, над ѐкоя потрібно ще попрацявати. На фреймі 

онлайн-дошки ѐк фон учитель готую зображеннѐ, ѐке відповідаю 

запропонованій вправі. 

На початку року або вивченнѐ нової теми доцільно провести вправу 

«Дерево очікуваннѐ», установивши зображеннѐ дерева на фреймі онлайн-

дошки та запропонувавши учнѐм розмістити закріплені нотатки, у ѐких 

описати, чого вони очікуять від курсу. Наприкінці курсу длѐ рефлексії буде 

корисноя аналогічна вправа «Наш врожай», під час ѐкої проаналізувати, чи 

виправдались очікуваннѐ. 

Длѐ рефлексії засобами інструменту «Хрестики-нулики» учитель 

готую зображеннѐ сітки 3х3, схоже на дошку длѐ гри, у кожну клітинку 

записую певне твердженнѐ чи запитаннѐ і просить учнів закреслити 

ѐкомога більше рѐдків по горизонталі, вертикалі та діагоналі, ѐкщо учні 

знаять відповіді на запитаннѐ у клітинках. Длѐ виконаннѐ такої вправи на 

онлайн-дошці фон фрейму можна підготувати в програмі Power Point, 

створивши таблиця з запитань та зберігши файл у форматі зображеннѐ.  

«Гра в кубик». Сутність гри полѐгаю в тому, що вчитель, показавши 6 

запитань до уроку, об’юдную в групи учнів, вони по черзі кидаять кубик та 

відповідаять на запитаннѐ з відповідним номером. Учні можуть 

доповнявати попередні відповіді однокласників, ѐкщо кубик із таким 

номером вже випадав. Вправа сприѐю розвиткові наскрізних умінь 

(здатність логічно обґрунтовувати позиція, уміннѐ висловлявати власну 

думку, критично й системно мислити). Її виконуять на будь-ѐкому етапі 

https://jamboard.google.com/
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уроку, коли потрібно розглѐнути конкретний об’юкт чи ѐвище. Один із 

варіантів запитань ю зазначені вище критичні запитаннѐ таксономії Блума. 

Длѐ об’юднаннѐ учнів у групи, киданнѐ віртуального кубика (чи кількох) та 

використаннѐ ще низки віджетів щодо організації роботи ѐк у віртуальному 

класі, так і в аудиторії з використаннѐм інтерактивної дошки, корисним 

сервісом ю онлайн-дошка classroomscreen.com. Інший ресурс длѐ генерації 

випадкових чисел, зокрема киданнѐ віртуального кубика, – додаток від 

Google https://g.co/kgs/V9tjaG, за допомогоя ѐкого можна генерувати 

будь-ѐкі числа завдѐки можливості вибору кількох багатогранників, у тому 

числі й кубиків, а також установленнѐм за потреби додатково числа, ѐке 

потрібно додати до загальної суми, що випала на гранѐх. 

«Сортуваннѐ». Під час виконаннѐ вправи учнѐм пропонуютьсѐ набір 

термінів, ѐкі потрібно відсортувати за визначеними вчителем категоріѐми. 

Таке завданнѐ можна створити засобами сервісу длѐ підтримки процесів 

навчаннѐ за допомогоя інтерактивних модулів learningapps.org, зокрема 

вправи «Љласифікаціѐ». На ресурсі доступна також низка інших вправ, ѐкі 

можна використати длѐ здійсненнѐ формувального оціняваннѐ, – «Знайти 

пару», «Вільна текстова відповідь», «Вікторина», «Заповни пропуски», 

«Таблицѐ відповідностей», «Числова прѐма» та ін. Учитель маю можливість 

підготувати вправу «Сортуваннѐ» також на ресурсі jamboard.google.com, 

створивши набір термінів за допомогоя інструменту «Закріплені нотатки». 

Фоном фрейму може слугувати таблицѐ з назвами категорій в її шапці, 

створена в програмі PowerPоint та збережена у форматі зображеннѐ. У 

такому варіанті використаннѐ вправи вчитель об’юдную учнів у групи та 

стежить за їх роботоя на окремих фреймах.   

«Концептуальна карта», «З-Х-В». Љонцептуальна карта – це форма 

схематичної наочності, ѐка допомагаю учнѐм побачити взаюмозв’ѐзки між 

понѐттѐми за допомогоя побудованих схем та сприѐю розвиткові критичного 

й системного мисленнѐ. Її використовуять ѐк під час поѐсненнѐ нового 

матеріалу, так і наприкінці теми длѐ систематизації вивченого. Один із 

онлайн-сервісів длѐ створеннѐ концептуальних карт – ресурс coggle.it, за 

допомогоя ѐкого можна додавати до схем клячові слова, що позначаять 

певні понѐттѐ, розміщувати зображеннѐ, покликаннѐ на інтернет-джерела, 

вбудовувати відеоматеріали з каналу YouTube, відкривати концептуальну 

карту в режимі демонстрації, генерувати покликаннѐ на неї длѐ переглѐду, 

запрошувати до співпраці над її створеннѐм інших користувачів. 

Використаннѐ онлайн-сервісу длѐ створеннѐ ментальних карт 

доцільне також під час виконаннѐ вправи «З-Х-В», коли учні маять 

https://classroomscreen.com/
https://g.co/kgs/V9tjaG
https://learningapps.org/createApp.php
https://jamboard.google.com/
https://coggle.it/
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відповісти на запитаннѐ «Що ми вже знаюмо?» (З), «Що ми хочемо 

дізнатисѐ?» (Х) та «Що вже вивчили за темоя?» (В). Так, під час відповідей 

на перше запитаннѐ на початку вивченнѐ нової теми вчитель з учнѐми 

може будувати асоціативний кущ на ресурсі coggle.it, записуячи фрази та 

клячові слова, пов’ѐзані з даноя темоя, ѐкі спадаять учнѐм на думку, та 

встановляячи між ними зв’ѐзки.  

«Аналіз портфоліо». Портфоліо – це підібрані здобувачем освіти 

його кращі роботи, за допомогоя ѐких він розповідаю історія своїх 

досѐгнень чи поступу. Його розглѐдаять ѐк одну з форм рефлексії, ѐка 

сприѐю виѐву індивідуальності учнѐ, його самоствердженнѐ й 

саморозвитку. Аналізуячи портфоліо, учитель вивчаю процес мисленнѐ 

учнѐ, визначаю його подальші навчальні цілі.  

Структуру портфоліо педагог розроблѐю разом із учнѐми. У 

початковій школі здобувачі освіти впорѐдковували паперовий варіант 

портфоліо, у базовій школі вони можуть його створити ѐк у програмі 

Microsoft Power Point, ѐкоя вже вміять користуватись у 5 класі, так і 

освоїти з ціюя метоя Google Презентації чи інші хмарні сервіси. 

Альтернативним рішеннѐм ю використаннѐ сервісу genial.ly, ѐкий дозволѐю 

створявати портфоліо, презентації, підручники та ін., додаячи до них 

низку інтерактивних елементів. 

Узагальнивши шлѐхи використаннѐ інструментів формувального 

оціняваннѐ засобами онлайн-сервісів, нами розроблено комплекс 

навчальних відеоматеріалів, ѐкі розміщені на авторському каналі YouTube 

у списку відтвореннѐ «Цифрові ресурси: НУШ, 5 клас» (Сологуб, 2021), 

подаюмо деѐкі з них у таблиці.  

Таблицѐ 1 

Навчальні відеоматеріали щодо використання інструментів 

формувального оцінювання засобами онлайн-сервісів 

Інструменти формувального оцінювання та QR-коди навчальних  

відеоматеріалів 
«Самооціняваннѐ, взаюмооціняваннѐ» «Діаграма Венна» 

https://coggle.it/
https://app.genial.ly/templates/presentation
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«Тестуванннѐ», «Самооціняваннѐ», 

«Доповни думку», «Шкала Лайкерта» 
«Газетний заголовок», «Сигнали», «Дерево 

очікуваннѐ», «Наш врожай», «3-2-1», 

«Найзаплутаніший момент» 

«Fishbone» 

 

«Хрестики-нулики» 

«Спінер ідей» «Гра в кубик» 

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дане 

дослідженнѐ не вичерпую всіюї повноти проблеми. Розглѐнуто лише 

інструменти формувального оціняваннѐ в першому (адаптивному) циклі 

базової школи, тому робота з підготовки вчителів у цьому напрѐмі 

триватиме. Продовжитьсѐ й пошук нових шлѐхів використаннѐ онлайн-

сервісів, що постійно розвиваятьсѐ в умовах глобальної цифровізації. 

Також зауважимо, що формувальне оціняваннѐ не обмежуютьсѐ набором 

окремих методик – перспективи подальших наукових розвідок ми 

вбачаюмо в підготовці педагогічних працівників до втіленнѐ ідей такого 

оціняваннѐ, пошуку його місцѐ в моделі професійної діѐльності вчителѐ 

длѐ побудови цілісної системи оціняваннѐ, метоя ѐкої ю покращеннѐ 

освітнього процесу та здійсненнѐ об’юктивного й справедливого 

оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів.  
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РЕЗЮМЕ 
Сологуб Александра. Подготовка педагогических работников к использования 

онлай-сервисов длѐ формируящего оцениваниѐ в условиѐх внедрениѐ 
образовательных реформ в базовой школе. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ подготовка и представление учебно-методических 
материалов о путѐх использованиѐ педагогическими работниками инструментов 
формируящего оцениваниѐ с помощья онлайн-сервисов в условиѐх образовательных 
реформ в базовой школе. Практическое значение исследованиѐ состоит в том, что 
автором статьи описаны модели использованиѐ педагогическими работниками 
инструментов формируящего оцениваниѐ с помощья онлайн-сервисов, а также 
представлены в виде QR-кодов обучаящие видеоматериалы, размещенные на 
авторском канале YouTube. Перспективы дальнейших научных исследований автор 
усматривает в подготовке педагогических работников базовой школы к 
воплощения идей формируящего оцениваниѐ, поиску его места в модели 
профессиональной деѐтельности учителѐ. 

Ключевые слова: Новаѐ украинскаѐ школа, базоваѐ школа, подготовка 
учителей, инструменты формируящего оцениваниѐ, онлайн-сервисы. 

SUMMARY 
Solohub Oleksandra. Preparing teachers to use online services for molding 

assessment in the context of educational reforms in basic school. 
The purpose of the article is to prepare and generalize educational and 

methodological support for the use of molding assessment tools in a basic school using online 
services. Research methods to achieve the goal: analysis, synthesis, comparison, 
generalization, the method of ascent from the abstract to the concrete, modeling. 

The tools of molding assessment of the participants in the educational process in the 
context of the implementation of the concept of “New Ukrainian School” according to the 
State Standard of Basic Secondary Education are analyzed. Models of using molding 
assessment tools using online services are proposed.  

The resources for instant feedback: mentimeter.com, kahoot.com, plickers.com, 
quizalize.com, nearpod.com, classtime.com, wordwall.net, online boards 
jamboard.google.com, classroomscreen.com, online graphic design platforms canva.com, 
templatelab.com, service for creating mind maps coggle.it, service for supporting learning 
processes using interactive modules learningapps.org, platform for creating interactive 
content genial.ly, application keep.google.com, etc. is considered. 

The practical significance of the study lies in the fact that the author of the article has 
prepared a number of training videos demonstrating the methodology of using molding 
assessment tools using online services. The materials are summarized and presented in the 
form of QR-codes of the video URL, which are published in one of the playlists of the YouTube 
author’s channel. 

The author of the article notes that this study does not exhaust the entirety of the 
problem, since only the tools of formative education in the first (adaptive) cycle of the basic 
school are considered, therefore, work on training teachers in this direction will continue. The 
search for new ways of using online services, which are constantly evolving in the context of 
global digitalization, will also continue. 

Attention is focused on the fact that molding assessment is not limited only to 
methods, therefore, the author sees the prospects for further scientific research in the 
preparation of teachers of the basic school for the implementation of the ideas of such 
assessment. It is necessary to focus on finding the place of molding learning in the model of 
teacher’'s professional activity in order to build a holistic assessment system, the purpose of 
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which is to improve the educational process and the implementation of an objective and fair 
assessment of the educational reforms.  

Key words: New Ukrainian school, basic school, teacher training, molding assessment 
tools, online services. 

 

УДК *378.013.091.33:004.031.42+:338.48-051 
Мирослава Ташак 

Національний університет «Львівська політехніка» 
ORCID ID 0000-0003-4581-5732 

Алла Саницька 
Національний університет імені Івана Франка 

ORCID ID 0000-0002-4536-660X 
DOI 10.24139/2312-5993/2021.08/208-221 
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У статті обґрунтовано значимість професійної підготовки майбутніх 
фахівців сфери туризму длѐ підвищеннѐ ѐкості туристичних послуг в Україні. 
Аргументовано актуальність технологізації процесу навчаннѐ, переваги 
застосуваннѐ таких технологій у підготовці кадрів длѐ туристичної галузі. 
Розкрито сутність інтерактивних методів навчаннѐ. Продемонстровано 
можливість їх упровадженнѐ у практичні занѐттѐ длѐ знаходженнѐ розв’ѐзку 
завданнѐ фахового спрѐмуваннѐ, зокрема організації добового раціонального 
харчуваннѐ в нескладних багатоденних піших походах із урахуваннѐм допустимих 
вагових навантажень за мінімальних фінансових затрат. Окреслено перспективу 
наукових розвідок в аспекті їх подальшого практичного застосуваннѐ. 

Ключові слова: майбутні фахівці сфери туризму, інтерактивні технології та 
методи навчаннѐ, практична підготовка. 

 

Постановка проблеми. Пандеміѐ COVID-19 черговий раз підтвердила 

вразливість туризму перед впливом шокових ситуацій. Длѐ відновленнѐ 

галузі урѐди держав продовжуять йти на політичні поступки, пропонуять 

бяджетне стимуляваннѐ длѐ суб’юктів туристичної діѐльності (доступні 

кредити, відтермінуваннѐ сплати боргових і податкових зобов’ѐзань, 

компенсації втрачених прибутків тощо). Останні, щоб мінімізувати втрати, 

працяять над забезпеченнѐм своїх користувачів цікавим контентом, 

послуговуячись новітніми технологіѐми (блокчейн, технології віртуальної 

та доповненої реальності та ін.), вдаятьсѐ до креативних ідей та рішень 

щодо їхньої безпеки. Таким чином, сучасні запити туристичної практики 

переконливо доводѐть необхідність ефективного державного регуляваннѐ 

туристичної галузі, а також ѐкісної фахової освіти, оріюнтованої на 

практичну діѐльність, особливо в умовах можливих викликів та загроз. 

У туристично оріюнтованих країнах коронавірус та карантинні 

обмежувальні заходи спричинили підйом внутрішнього туризму. В Україні, ѐк 

вважаять експерти, цей сплеск так і залишитьсѐ ситуативним через низький 
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рівень конкурентоспроможності вітчизнѐних туристичних продуктів, що 

зумовлено недостатнім рівнем не лише інфраструктурного, а й кадрового 

забезпеченнѐ галузі. Тому пошук новітніх шлѐхів вирішеннѐ завдань підго-

товки фахівців сфери туризму залишаютьсѐ одніюя з проблем педагогічної 

теорії та практики, а отже вимагаю подальшого вивченнѐ та аналізу. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ змісту, форм підготовки й 

вимог до майбутніх фахівців сфери туризму вивчали такі науковці, ѐк: 

В. Федорченко, Г. Цехмістрова, Н. Фоменко, В. Лозовецька, Я. Олійник, 

Л. Поважна, М. Скрипник, Н. Ничкало, Л. Сакун, Т. Єфімцева, О. Лябіцева, 

В. Обозний та інші. Водночас аналіз літературних джерел даю підстави 

зробити висновок, що серед можливих шлѐхів вирішеннѐ проблематики 

підготовки кадрів длѐ галузі туризму впровадження новітніх технологій 

навчаннѐ приділено недостатньо уваги. 

Мета статті – обґрунтувати значимість інтерактивних технологій 

навчаннѐ у практичній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети статті були використані 

такі методи: аналіз літературних джерел, метод теоретичного системного 

аналізу й узагальненнѐ, метод логічних висновків.  

Виклад основного матеріалу. Ще до початку пандемії COVID-19 в 

Україні мали місце негативні тенденції в розвиткові туризму, адже кількість 

виїзних туристів перевищувала кількість в’їзних (Державна служба 

статистики України). За Індексом глобальної конкурентоспроможності 

2019 Україна посіла 85-е місце серед 141 держави (The Global 

Competitiveness Report 2019), що аж ніѐк не сприѐло генерації інтересу в 

іноземців відвідати країну, бо саме через рейтинг оціняютьсѐ здатність 

держави до створеннѐ конкурентного середовища та сприѐтливих умов 

длѐ веденнѐ бізнесу, у тому числі туристичного. 

Спад інтересу до України серед іноземних туристів, заміна місцевих 

внутрішніх напрѐмків туризму на закордонні мандрівки серед українців 

експерти поѐснявали низьким рівнем ѐкості обслуговуваннѐ практично на 

всіх етапах реалізації вітчизнѐних туристичних продуктів, а також 

невідповідністя ціни ѐкості наданих туристичних послуг. Ураховуячи, що в 

сучасних умовах професійну діѐльність фахівців сфери туризму слід 

розглѐдати в контексті глобальних викликів, ѐкість туристичних послуг 

повинна знаходити відображеннѐ в усіх її видах – управлінській, 

економічній, екологічній, правовій, фаховій, тому очевидним ю те, що 

вітчизнѐна фахова освіта галузі потребую вдосконаленнѐ з посиланнѐм на 

інноваційні тенденції. 
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Очікуваним результатом освітніх інновацій ю підготовка 

кваліфікованих фахівців, ѐкі здатні не лише ефективно виконувати свої 

функціональні обов’ѐзки, але й упроваджувати інноваційні технології у 

сфері своюї професійної діѐльності (Легенький, 2017, с. 103), що вкрай 

важливо в умовах пандемії COVID-19. Експерти з туризму наводѐть 

достатньо великий перелік інноваційних заходів, ѐкі сьогодні реалізуятьсѐ 

фахівцѐми у країнах світу длѐ підтримки галузі. 

Справжнім джекпотом длѐ вітчизнѐного туризму в 2021 році стало 

значне збільшеннѐ потоку туристів із багатих арабських держав, оскільки 

не всі країни Євросоязу ѐк уляблене місце їхнього відпочинку та шопінгу 

були відкриті через карантинні заходи. Але чи вдалосѐ Україні позитивно 

зарекомендувати себе найбільш затребуваним у Європі туристам, чи 

cхочуть вони ще раз відвідати країну? 

На жаль, не поодинокими були випадки, коли рівень обізнаності 

споживачів вітчизнѐних туристичних продуктів значно вищий, ніж у 

працівників підприюмств галузі. Тож очевидним ю факт невідповідності 

компетентностей випускників вітчизнѐних закладів вищої освіти потребам 

сучасного туристичного ринку. Вимога часу ‒ становленнѐ високоѐкісної 

теоретичної складової підготовки майбутніх фахівців сфери туризму, а 

також підвищеннѐ рівнѐ практичних навичок шлѐхом максимального 

наближеннѐ навчального процесу до реальних методів роботи 

підприюмств галузі з урахуваннѐм досвіду країн-лідерів туристської освіти. 

Ефективне вирішеннѐ проблеми кадрового забезпеченнѐ галузі 

туризму можливе за умови переходу від традиційної системи навчаннѐ, 

тобто від системи лише передачі й засвоюннѐ знань, до оріюнтованої на сам 

процес навчаннѐ. Традиційні методи навчаннѐ не відповідаять складності 

його реальних проблем, стрімким змінам ситуацій, у ѐких поюднуятьсѐ 

навчаннѐ та потреби длѐ кращого відтвореннѐ інтеграції змісту, процесу і 

практики (Гавриляк, 2015, с. 198). Це вимагаю внесеннѐ змін у мету, 

методи, форми його організації та контроль результативності, а отже 

спонукаю до впровадженнѐ новітніх технологій навчаннѐ. 

Термін «технологіѐ навчаннѐ» інтерпретуютьсѐ різними науковцѐми 

неоднозначно. Багато дослідників розуміять його ѐк спосіб взаюмодії 

суб’юктів освітньої діѐльності і використовуять за умови чіткого алгоритму 

послідовності дій та гарантії одержаннѐ кінцевого результату. Іншими 

словами, алгоритмічність, діагностичність, а також системність 

(взаюмозв’ѐзок основних елементів технології, а саме: мети, змісту, форм, 
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методів, засобів взаюмодії учасників педагогічного процесу, результату) 

розглѐдаятьсѐ ѐк основні вимоги до технології навчаннѐ. 

На даний момент існую достатнѐ кількість новітніх технологій 

навчаннѐ. Їх класифікуять за різними ознаками. У пошуку інноваційних 

технологій навчаннѐ длѐ ѐкісної підготовки фахівців сфери туризму в 

сучасних умовах нами надано перевагу таким, що класифіковані за змістом 

та способом передачі навчальної інформації від викладача до студента на: 

інтерактивну технологія навчаннѐ та викладаннѐ, інформаційно-

комунікативну технологія навчаннѐ та викладаннѐ, технологія навчальних 

проюктів, інтегровану розвивальну технологія, модульно-рейтингову 

технологія (Љошечко, 2015). 

Длѐ реалізації пріоритетних у підготовці майбутніх фахівців сфери 

туризму завдань доцільно, на нашу думку, упроваджувати інтерактивні 

технології навчаннѐ та викладаннѐ. Саме вони здатні забезпечити активну 

взаюмодія всіх учасників навчального процесу, коли кожен робить свій 

індивідуальний внесок у загальну справу. Обираячи ту чи іншу технологія, 

викладач може змінявати своя роль від носіѐ багажу знань до 

проюктувальника та організатора самостійної активної пізнавальної 

діѐльності студентів, компетентного консультанта та помічника. Студент, 

виконавши конкретно йому поставлене завданнѐ, звітую про це публічно, 

або одержаний ним результат безпосередньо впливаю на ѐкість виконаннѐ 

завданнѐ, поставленого перед малоя групоя чи перед усіюя академічноя 

групоя. Обмін знаннѐми в такий спосіб сприѐю соціалізації особистості 

студента, усвідомлення ним власної ролі та власного потенціалу в 

колективі, а отже, підсиляю мотивація навчаннѐ. 

Упровадженнѐ інтерактивних технологій у навчальний процес значно 

підвищую вимоги до його учасників. Від студента вимагаю більш тривалої 

попередньої самопідготовки, а від викладача ‒ уміннѐ системно та 

раціонально втілявати в практику сучасні досѐгненнѐ вітчизнѐної та 

зарубіжної педагогічної науки. На нашу думку, це одна з причин повільного 

впровадженнѐ таких технологій навчаннѐ в закладах вищої освіти України. 

Освітній процес у вітчизнѐній вищій школі здійсняютьсѐ за такими 

формами: навчальні занѐттѐ, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. Основними видами навчальних занѐть ю: лекціѐ; 

лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне занѐттѐ; консультаціѐ 

(Закон України «Про вищу освіту», 2014). А от універсальних 

рекомендацій щодо вибору методів навчаннѐ, ѐкі ю окремими елементами 

інтерактивних технологій, не існую. Викладач самостійно приймаю рішеннѐ, 
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правильність ѐкого визначаять знаннѐ і розуміннѐ ним змісту методів та 

способів організації інтерактивної взаюмодії учасників навчаннѐ з 

урахуваннѐм можливості впровадити їх у традиційні види занѐть, 

посиляячи при цьому пріоритет активної самостійної пізнавальної 

діѐльності кожного студента з урахуваннѐм його здібностей, рівнѐ 

інтелектуального розвитку, задатків і можливостей. 

Інтерактивні технології навчаннѐ класифікуять за різними ознаками. 

Длѐ ѐкісної підготовки фахівців сфери туризму нами надано перевагу 

технологіѐм, класифікованим за формами навчаннѐ залежно від мети 

занѐттѐ та організації навчальної діѐльності на чотири групи, а саме: 

технології кооперативного навчаннѐ, технології колективно-групового 

навчаннѐ, технології ситуативного моделяваннѐ, технології опрацяваннѐ 

дискусійних питань (Староста, 2019). Љожен вид технологій налічую 

достатня кількість інтерактивних методів навчаннѐ. Так, методами 

технологій кооперативного навчаннѐ визнані робота в малих групах, 

робота в парах, ротаційні трійки, «Љарусель», «Акваріум» та інші. Серед 

методів колективно-групового навчаннѐ ѐк найбільш застосовувані 

виділѐять «Мікрофон», «Мозковий штурм» («Мозкова атака»), «Ажурна 

пилка», «Дерево рішень», вирішеннѐ проблем, аналіз ситуації (Љейс-метод) 

та інші. До методів технологій ситуативного моделяваннѐ відносѐть ігри, 

симулѐції (імітаційні ігри-тренінги), рольові ігри та інші. Серед методів 

технологій опрацяваннѐ дискусійних питань до практичного застосуваннѐ 

пропонуятьсѐ такі, ѐк: метод ПРЕС, «Займи позиція», «Зміни позиція», 

«Неперервна шкала думок», дискусіѐ, оцінявальна дискусіѐ, дискусіѐ в 

стилі телевізійного ток-шоу, дебати (Демків та ін., 2018). 

Теоретичні дослідженнѐ сутності інтерактивних методів навчаннѐ 

дозволили зробити висновок, що їх основоя ю спілкуваннѐ. І це не лише 

обмін думками та знаннѐми, на його основі виникаять нові знаннѐ, 

формуятьсѐ вміннѐ комбінувати знаннѐ з різних навчальних дисциплін, 

моделявати життюві та виробничі ситуації, колективно працявати над 

вирішеннѐм проблеми, брати на себе відповідальність за прийнѐте 

рішеннѐ в конкретній ситуації, вгамовувати свої амбіції задлѐ загальної 

справи тощо. З викладеного зрозуміло, що інтерактивні методи навчаннѐ 

можна успішно використовувати на практичних занѐттѐх, оскільки 

перелічені компетентності розглѐдаятьсѐ в педагогіці ѐк функції саме 

такого виду навчальних занѐть. 

Як було зазначено вище, щоб ліквідувати розрив між реальноя 

підготовленістя випускників вітчизнѐних закладів вищої освіти й вимогами 
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роботодавців та суспільства до рівнѐ їх професійності, необхідно 

вдосконалявати ѐк теоретичні знаннѐ, так і практичні навички шлѐхом 

максимального наближеннѐ навчального процесу до реальних методів 

роботи підприюмств галузі туризму. Щодо практичної підготовки майбутніх 

фахівців, то вона започатковуютьсѐ на практичних занѐттѐх вирішеннѐм, перш 

за все, завдань виробничого змісту. Алгоритм їх розв’ѐзку може бути таким: 

колективний пошук навчальної проблеми, ѐка відображаю реальну ситуація з 

майбутньої професійної діѐльності, її аналіз, виѐвленнѐ причинно-

наслідкових зв’ѐзків, пошук можливих способів вирішеннѐ. Такий алгоритм 

даю можливість упроваджувати інтерактивні методи навчаннѐ в різних 

комбінаціѐх у традиційні практичні занѐттѐ. Продемонструюмо на 

конкретному прикладі їх застосуваннѐ під час практичного занѐттѐ длѐ 

знаходженнѐ розв’ѐзку завданнѐ фахового спрѐмуваннѐ.  

У досѐгненні мети туристичного походу організаціѐ харчуваннѐ ю 

одним із клячових питань. Тому студентам до вирішеннѐ пропонуютьсѐ 

проблема організації добового раціонального харчуваннѐ в нескладних 

багатоденних піших походах з урахуваннѐм допустимих вагових 

навантажень при мінімальних фінансових затратах. 

Харчовий раціон у нескладному багатоденному пішому поході в 

умовах, близьких до звичайних, потребую збалансованості за 

енергетичноя цінністя та ѐкісним складом, оскільки на свіжому повітрі 

при оптимальному фізичному навантаженні та позитивних емоціѐх обмінні 

процеси активізуятьсѐ, витрата енергії збільшуютьсѐ. Обмеженість 

транспортуваннѐ, тривалого зберіганнѐ та можливості термічної обробки 

обумовляять використаннѐ переважно консервованих, концентрованих і 

сушених продуктів. Тому лише правильно складений раціон харчуваннѐ 

дасть змогу компенсувати енергетичні витрати організму та звести до 

мінімуму дефіцит окремих необхідних нутріюнтів. 

До розглѐду пропонуютьсѐ вікова категоріѐ учасників походу 18-29 

років, зокрема жінки середньої ваги 65 кг та чоловіки середньої ваги 70 кг, 

длѐ ѐких добові енерговитрати без фізичного навантаженнѐ становлѐть 

1450 і 1750 ккал відповідно (Про затвердженнѐ Норм фізіологічних 

потреб населеннѐ України в основних харчових речовинах та енергії, 

2017). Урахувавши, що під час здійсненнѐ пішого походу коефіціюнт 

фізичної активності дорівняю 2,2 (Зубар та ін., 2013), енерговитрати 

зростуть до 3190 і 3850 ккал відповідно. Рекомендований вміст білків 

відносно енергетичної цінності (калорійності) становить 11 %, жирів – 25 %, 

вуглеводів – 64 % (Зубар та ін., 2013). 
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Наступним кроком вирішеннѐ поставленої проблеми ю розрахунок 

мінімальної добової потреби білків, жирів і вуглеводів (БЖВ) длѐ учасників 

походу, використовуячи дані таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Енергетична цінність білків, жирів і вуглеводів (за Етуотером) 

Речовина 

Енергетична цінність під час окиснення 
в організмі 

кДж/г ккал/г 

Білки 16,74 4 

Жири 37,66 9 

Вуглеводи (що засвояятьсѐ) 16,74 4 
 

Длѐ жінок: 

7,874:11,03190  (г) – білків, 

6,889:25,03190  (г) – жирів, 

4,5104:64,03190  (г) – вуглеводів. 

Длѐ чоловіків: 

9,1054:11,03850   (г) – білків, 

9,1064:25,03850  (г) – жирів, 

0,6154:64,03850  (г) – вуглеводів. 

Оптимальне співвідношеннѐ маси білків, жирів і вуглеводів длѐ 

звичайних умов становить 4:1:1 , а під час підвищеного фізичного 

навантаженнѐ – 65:1:1  . Таким чином, ѐк длѐ жінок, так і длѐ чоловіків 

дотримано збалансованості за масоя основних харчових речовин (БЖВ) – 

8,1:1:1  (Зубар та ін., 2013). 

На наступному етапі пропонуютьсѐ підібрати продукти харчуваннѐ з 

дотриманнѐм оптимального співвідношеннѐ між білками, жирами та 

вуглеводами, першочергово врахувавши їхня енергетичну цінність 

(Љручаницѐ та ін., 2019) (табл. 2). Підібраний асортимент продуктів 

рекомендуютьсѐ умовно поділити на дві групи П1 і П2 за вмістом вуглеводів 

ѐк основного джерела компенсації енерговитрат організму та знайти 

сумарний вміст БЖВ по кожній групі. 

Таблицѐ 2 

Склад і калорійність основних продуктів 
 
№ 
з/п 

 
Продукти 
  

Вміст БЖВ 
(у 100 г продукту) 

Калорійність 
(на 100 г 
продукту) білки жири вуглеводи 

П1 

1 М’ѐсо тушковане (ѐловичина) 16,8 17,0 – 220 

2 Сало (копчене, солоне) 1,8 78,6 – 739 
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3 Паштет м’ѐсний 10,7 12,6 3,1 174 

4 Љовбаса напівкопчена 16,5 34,4 – 376 

5 Сардина консервована в маслі 17,9 19,7 – 249 

6 Масло вершкове 0,5 82,0 0,5 742 

7 Сир голандський 26,8 27,3 – 361 

8 Горіхи волоські 13,6 56,0 11,7 621 

9 Яйце курѐче варене 12,9 11,6 0,8 160 

10 Чай без цукру 0 0 0 0 

Всього в 1000 г 117,5 339,2 16,1 3642 

П2 

1 Хліб житній 4,7 0,7 39,2 187 

2 Сухарі пшеничні 10,5 1,2 68,5 335 

3 Макаронні вироби в. ґ. 9,6 0,8 71,2 338 

4 Љрупи 7,7 1,7 68,9 321 

5 Супові концентрати 6,5 8,0 69,0 374 

6 Љартоплѐ 1,7 0 20,0 86 

7 Часник 5,4 0 21,6 115 

8 Цибулѐ 2,0 0 8,9 44 

9 Молоко згущене з цукром 7,1 8,6 54,9 334 

10 Цукор 0 0 98,9 406 

11 Љарамель льодѐникова 0 0 89,2 357 

12 Шоколад молочний 6,9 39,9 44,2 556 

13 Печиво сухе 12,0 14,0 60,0 420 

14 Халва 12,0 30,0 45,0 500 

15 Сухофрукти 2,0 1,0 65,0 235 

Всього в 1500 г 88,1 105,9 824,5 4608 

Джерело: сформовано авторами 
 

Вміст БЖВ в одиниці продуктів групи П1 і П2 (1 кг) пропонуютьсѐ 

подати у виглѐді таблиці 3. 
 

Таблицѐ 3 

Вміст БЖВ в одиниці продуктів груп П1 і П2 
Поживні речовини П1, кг П2, кг 

Білки 0,118 0,059 

Жири 0,339 0,071 

Вуглеводи 0,016 0,550 

Джерело: сформовано авторами 

 

Далі рекомендуютьсѐ визначити вартість одиниці продуктів груп П1 та 

П2, використавши дані таблиці 4. 
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Таблицѐ 4 

Вартість продуктів груп П1 і П2 (станом на серпень 2021 р.) 
№ 
з/п 

Продукти Вартість (100 г), грн. 

П1 

1 М’ѐсо тушковане (ѐловичина) 18,00 

2 Сало (копчене, солоне) 11,70 

3 Паштет м’ѐсний 9,90 

4 Љовбаса напівкопчена 13,70 

5 Сардина консервована в маслі 17,30 

6 Масло вершкове 18,00 

7 Сир голандський 17,50 

8 Горіхи волоські 14,00 

9 Яйце курѐче 2,70 

10 Чай без цукру  18,60 

Всього за 1000 г 141,40 

П2 

1 Хліб житній 2,60 

2 Сухарі пшеничні 2,40 

3 Макаронні вироби в. ґ. 2,70 

4 Љрупи  3,10 

5 Супові концентрати  4,20 

6 Љартоплѐ 0,50 

7 Часник 6,50 

8 Цибулѐ 0,80 

9 Молоко згущене з цукром 8,00 

10 Цукор 2,60 

11 Љарамель льодѐникова 5,90 

12 Шоколад молочний 22,60 

13 Печиво сухе 7,20 

14 Халва 8,50 

15 Сухофрукти 18,00 

Всього за 1500 г             95,60 

Джерело: сформовано авторами 
 

Вирішеннѐ поставленої проблеми зводитьсѐ до знаходженнѐ 

розв’ѐзку такої задачі: організувати харчуваннѐ учасників туристичного 

походу, забезпечивши мінімальну добову потребу БЖВ за найменших 

фінансових затрат. Студентам пропонуютьсѐ скласти економіко-

математичну модель ціюї задачі. Даютьсѐ порада позначити через х1 – 

кількість продуктів групи П1 (кг), х2 – кількість продуктів групи П2 (кг), ѐкі 

слід вклячити в добовий харчовий раціон. Вміст поживних речовин у цих 

продуктах длѐ жінок обраної вікової категорії повинен бути не меншим 

добової норми. Ці обмеженнѐ рекомендуютьсѐ записати у виглѐді такої 

системи нерівностей 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

217 















.510,0550,0016,0

;0071,0339,0

;088,0059,0118,0

21

21

1

хх

хх

х

                                               (1) 

Подаютьсѐ думка, що значеннѐ кожної з величин х1 та х2 не можуть 

бути від’юмними, а тому дані обмеженнѐ слід записати у виглѐді 

нерівностей 

0,0
21
 хх .                                                     (2) 

При цьому загальна вартість придбаних продуктів становитиме 

.60,9540,141),(
2121

xxxxF                                          (3) 

Далі студентам слід знайти розв’ѐзок, ѐкий задовольнѐю системи 

обмежень (1)-(2) і надаю цільовій функції F(х1, х2) мінімального значеннѐ. 

Одержану задачу лінійного програмуваннѐ з двома змінними 

рекомендуютьсѐ розв’ѐзати геометричним методом (Саницька та Ташак, 

2008). Найменшого значеннѐ цільова функціѐ F(х1, х2) досѐгне в точці з 

координатами (0,286; 0,919). Отже, найдешевший раціон длѐ жінок 

обраної вікової категорії становитиме 

30,128919,060,95286,040,141),(
21

xxF (грн.) 

і забезпечуватиметьсѐ закупівлея 0,286 кг продуктів групи П1 і 0,919 

кг продуктів групи П2. Аналогічно студенти зможуть розрахувати 

найдешевший раціон длѐ чоловіків ціюї ж вікової категорії. 

Викладене вище переконливо доводить, що вкляченнѐ в практичні 

занѐттѐ творчих завдань з чіткоя професійноя спрѐмованістя вимагаю 

відмовлѐтисѐ від традиційної практики, коли один студент виконую 

завданнѐ на дошці, інші працяять на своїх робочих місцѐх, а далі викладач 

оціняю розв’ѐзаннѐ студентами індивідуальних контрольних завдань. 

Необхідно йти шлѐхом, коли викладач чітко визначить завданнѐ, 

допоможе усвідомити студентам алгоритм дій та організую самостійну 

роботу кожного з них (індивідуальну або групову), застосовуячи длѐ цього 

той чи інший інтерактивний метод навчаннѐ або їх комбінація.  

Длѐ успішного розв’ѐзаннѐ студентами завданнѐ організації 

раціонального харчуваннѐ в туристичному поході за найменших 

фінансових затрат може бути застосований інтерактивний метод 

колективно-групового навчаннѐ «Мозковий штурм». Практичне занѐттѐ 

слід розпочати з обговореннѐ проблеми важливості раціонального 

харчуваннѐ в туристичному поході. Далі повинні бути сформульовані 

навчальні цілі: колективний вибір вікової категорії учасників походу, 

розрахунок длѐ них енерговитрат і мінімальної добової потреби БЖВ та 

перевірка збалансованості нутріюнтів за масоя; підбір у групах з 5-7 осіб 
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продуктів харчуваннѐ з дотриманнѐм оптимального співвідношеннѐ БЖВ, 

умовний їх поділ на групи за вмістом вуглеводів, розрахунок маси БЖВ у 

кожній із них та визначеннѐ їх вартості; колективне формуляваннѐ задачі 

організації збалансованого харчуваннѐ за найменших фінансових затрат та 

складаннѐ її економіко-математичної моделі. 

Саме длѐ роботи в групах ефективно може бути застосований, на 

нашу думку, «Мозковий штурм». Љолективно обговоривши няанси 

раціонального харчуваннѐ, кожна з груп студентів повинна запропонувати 

кілька варіантів набору харчових продуктів длѐ приготуваннѐ страв під час 

туристичного походу, а далі обрати харчовий набір, найбільш оптимальний 

за співвідношеннѐм БЖВ та ціноя, з наступноя аргументаціюя вибору 

перед усіюя академічноя групоя. Ранжуваннѐ наданих студентами 

варіантів з поглѐду найбільшої відповідності поставленій задачі можна 

провести, застосувавши діалог ѐк ще один інтерактивний метод навчаннѐ. 

У даному випадку це бесіда рівноправних учасників (викладач, студенти), 

ѐка передбачаю зіткненнѐ різних логік у процесі вирішеннѐ поставленої 

проблеми з наступним підсумком вибору кінцевого варіанта харчового 

набору науково-педагогічним працівником. Діювість методів залежить від 

рівнѐ їх організації за визначеними правилами. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Негативні 

тенденції в розвиткові туризму в Україні до початку пандемії COVID-19, 

незначний сплеск внутрішнього туризму під час карантинних обмежень 

обумовлені недостатнім рівнем ѐк інфраструктурного, так і кадрового 

забезпеченнѐ галузі (невідповідність практичної підготовки вимогам 

роботодавців, неготовність до професійної взаюмодії зі споживачами 

туристичних послуг). За результатами проведеного аналізу новітніх шлѐхів 

вирішеннѐ завдань підготовки фахівців сфери туризму можна говорити 

про: 1) необхідність підвищеннѐ вимог до змісту та організації навчального 

процесу; 2) необхідність упровадженнѐ інтерактивних технологій навчаннѐ 

ѐк одного з перспективних шлѐхів максимального наближеннѐ 

навчального процесу до реальних методів роботи галузевих підприюмств; 

3) можливість ефективного застосуваннѐ інтерактивних методів навчаннѐ 

длѐ знаходженнѐ розв’ѐзку завдань фахового спрѐмуваннѐ.  

Викладене вище диктую необхідність продовжувати демонструвати 

на конкретних прикладах застосуваннѐ інтерактивних методів навчаннѐ 

длѐ розв’ѐзуваннѐ завдань з чіткоя професійноя спрѐмованістя. 

ЛІТЕРАТУРА 
Гавриляк, О. Г. (2015). Інноваційні технології навчаннѐ студентів у ВНЗ. Педагогічні 

науки: теоріѐ, історіѐ, інноваційні технології, 9 (53), 197-204. Режим доступу: 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

219 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_27 (Havryliuk, O. G. (2015). Innovative 
technologies of students’ education in universities. Pedagogical sciences: theory, 
history, innovative technologies, 9 (53), 197-204. Retrieved from: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_27). 

Демків, Р. Я., Євхутич, І. М., Љурило, Т. В. (2018). Використаннѐ інтерактивних методів 
навчаннѐ під час проведеннѐ занѐть з цивільного права та процесу: навч.-
метод. посібник. Львів: ЛьвДУВС (Demkiv, R. Ya., Yevkhutych, I. M., Kurilo, T. V. 
(2018). The use of interactive teaching methods during classes on civil law and 
process: teaching method. manual. Lviv: Lviv Department of Internal Affairs). 

Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
(State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/). 

Закон України «Про вищу освіту» (Law of Ukraine «About higher education») (2014). 
Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

Зубар, Н. М., Руль, Ю. В., Булгакова, М. Љ. (2013). Фізіологіѐ харчуваннѐ: практикум: 
навч. посібник. Љиїв: Центр учбової літератури (Zubar, N. M, Ruhl, Yu. V., 
Bulgakova, M. K. (2013). Physiology of nutrition: workshop: textbook. Kyiv: Center for 
Educational Literature). 

Љошечко, Н. (2015). Інноваційні освітні технології навчаннѐ та викладаннѐ у вищій школі. 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогіка, 1, 35-38. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_10 (Koshechko, N. (2015). Innovative 
educational technologies of teaching and learning in high school. Bulletin of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. Pedagogy, 1, 35-38. Retrieved from: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_10). 

Љручаницѐ, М. І., Мироняк, І. С., Розумикова, Н. В. та ін. (2019). Основи харчуваннѐ: 
підручник. Ужгород: Говерла (Kruchanytsia, M. I., Myronyuk, I. S., Rozumikova, N. V. 
and others (2019). Basics of nutrition: a textbook. Uzhhorod: Hoverla). 

Легенький, М. І. (2017). Інноваційні технології у сфері освіти: організаційно-правовий 
аспект. Право та інновації, 1, 103-110. Режим доступу: 
http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/348/302 (Lehenkyy, M. I. (2017). 
Innovative technologies in the field of education: organizational legal aspect. Law and 
innovation, 1, 103-110. Retrieved from: 
http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/348/302). 

Про затвердженнѐ Норм фізіологічних потреб населеннѐ України в основних харчових 
речовинах та енергії: наказ Міністерства охорони здоров’ѐ України від 
03.09.2017 р. №1073. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-
17#Text (About the statement of Norms of physiological needs of the population of 
Ukraine in the basic nutrients and energy: order of the Ministry of Health of Ukraine 
dated 03.09.2017 №1073. Retrieved from: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text). 

Саницька, А. О., Ташак, М. С. (2008). Енерговитрати та фінансові затрати студентів у 
туристському поході. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: 
збірник наукових статей, 3, 175-181. Режим доступу: 
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/visnuk_3%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0
%B7%D0%BC.pdf#page=175 (Sanytska, A. O., Tashak, M. S. (2008). Students’ energy 
and financial expenses during tourist hiking. Bulletin of Lviv Institute of Economics 
and Tourism: Collection of scientific works, 3, 175-181. Retrieved from: 
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/visnuk_3%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0
%B7%D0%BC.pdf#page=175). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pednauk_2015_9_27
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pednauk_2015_9_27
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
../../../../../../../Downloads/Вісник%20Київського%20національного%20університету%20імені%20Тараса%20%09Шевченка.%20Педагогіка
../../../../../../../Downloads/Вісник%20Київського%20національного%20університету%20імені%20Тараса%20%09Шевченка.%20Педагогіка
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_10
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_10
http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/348/302
http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/348/302
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/visnuk_3%20Туризм.pdf#page=175
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/visnuk_3%20Туризм.pdf#page=175
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/visnuk_3%20Туризм.pdf#page=175
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/visnuk_3%20Туризм.pdf#page=175


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

220 

Староста, В. (2019). Технології інтерактивного навчаннѐ: сутність, класифікаціѐ. 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 1 (64), 230-237. Режим доступу: 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29610/1/2019_Starosta%20Volody
myrNauk_visnik%20ped%201%2864%292019%20s.230-237.pdf (Starosta, V. (2019). 
Interactive learning technologies: essence, classification. Scientific Bulletin of 
Mykolayiv National University named after V. O. Sukhomlynsky. Pedagogical science, 
1 (64), 230-237. Retrieved from: 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29610/1/2019_Starosta%20Volody
myrNauk_visnik%20ped%201%2864%292019%20s.230-237.pdf). 

The Global Competitiveness Report 2019. Retrieved from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

РЕЗЮМЕ 
Ташак Мирослава, Саницкая Алла. Применение интерактивных технологий в 

практической подготовке будущих специалистов туристической отрасли. 
В статье обоснована значимость профессиональной подготовки будущих 

специалистов в сфере туризма длѐ повышениѐ качества туристических услуг в 
Украине. Аргументирована актуальность технологизации процесса обучениѐ, 
преимущества применениѐ таких технологий в подготовке кадров длѐ 
туристической отрасли. Раскрыта сущность интерактивных методов обучениѐ. 
Продемонстрирована возможность их внедрениѐ в практические занѐтиѐ длѐ 
нахождениѐ решениѐ задачи профессионального направлениѐ, в частности 
организации суточного рационального питаниѐ в несложных многодневных пеших 
походах с учетом допустимых весовых нагрузок при минимальных финансовых 
затратах. Обозначена перспектива научных исследований в аспекте их дальнейшего 
практического применениѐ.  

Ключевые слова: будущие специалисты в сфере туризма, интерактивные 
технологии и методы обучениѐ, практическаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Tashak Myroslava, Sanytska Alla. The use of interactive technologies in the practical 

training of future specialists of the tourism sector. 
The article studies the dynamics of tourist flows in Ukraine before the COVID-19 

pandemic, as well as during quarantine restrictions. The conclusion made is about the decline in 
the interest of foreign tourists and Ukrainians to the domestic tourist product. The low level of 
quality of integrated tourist services was defined as the main reason of such decline. The 
importance of professional training of future tourism specialists is emphasized to improve the 
quality of tourist services. The relevance of educational sector technologization, and the training 
process in particular, is argued. The basic requirements for training technologies are defined. The 
peculiarities of innovative learning technologies as personality-oriented are emphasized. 
Approaches to their classification are presented. The advantages of using interactive learning 
technologies in the personnel training process for the tourism industry are argued. The 
problematic aspects of interactive technologies implementation in the educational process are 
identified. The essence of interactive teaching methods is revealed. The list of interactive 
methods offered for practical use in higher education institutions is given. The possibility of their 
introduction into traditional types of training sessions is argued. The importance of practice in the 
practical training of tourism industry future specialists is emphasized. The necessity of solving the 
tasks of production content in these classes is argued and the general algorithm of their solution 
is offered. The use of interactive teaching methods during the practical lesson to find a solution to 
the problem of professional orientation, in particular the organization of daily nutrition in simple 
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multi-day hiking tours, taking into account the allowable weight loads with minimal financial 
costs has been shown. The expediency of implementation of such interactive methods of 
collaborative-group learning as “Brainstorming” and dialogue for the solution of the set task of 
professional maintenance is argued. It is emphasized that their effectiveness depends on the level 
of organization according to certain rules. The conclusion is made that interactive technologies 
allow to test the knowledge of future specialists in the field of tourism in an interactive form in 
practice, as close as possible to professional activities. The prospect of further scientific research 
in terms of continuing the demonstration on specific examples of the use of interactive teaching 
methods to solve problems with a clear professional orientation is outlined. 

Key words: future specialists of the tourism sector, interactive technologies and 
teaching methods, practical training. 
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ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ 

ПРОГРАМОЮ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, 

УНІКАЛЬНІСТЬ І СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
 

У статті висвітлено досвід підготовки докторів філософії зі спеціальності 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціѐми) в умовах експерименту за ювропейськоя 
моделля. З’ѐсовано нормативні вимоги до структури і змісту освітніх програм 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівнѐ вищої освіти, навчальних 
планів, переліку компетентностей і програмних результатів навчаннѐ згідно з 
Національноя рамкоя кваліфікацій. Проаналізовано й узагальнено історія 
становленнѐ, досвід реалізації, унікальність та стратегії розвитку освітньо-
наукової програми «Професійна освіта» в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди. Представлено цілі, компетентності і 
результати навчаннѐ, освітня і наукову складову ОНП «Професійна освіта» у 
контексті відповідності критеріѐм ѐкості освітніх програм. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна освіта, доктор філософії, 
освітньо-науковий ступінь, освітньо-наукова програма, компетентність, програмні 
результати навчаннѐ, навчальний план. 

 

Постановка проблеми. Підготовка фахівців вищої кваліфікації в Україні 

зазнала суттювих змін. З вереснѐ 2016 року українська аспірантура 

перейшла на ювропейську модель структурованих програм – з освітньоя 

складовоя, ѐка доповняю наукову. Прийнѐтий у 2014 році Закон «Про 

вищу освіту» запровадив освітньо-науковий ступінь доктора філософії 

замість наукового ступенѐ кандидата наук. У 2016 році Љабінет Міністрів 

України Постановоя № 261 затвердив «Порѐдок підготовки здобувачів 

вищої освіти ступенѐ доктора філософії і доктора наук», ѐким, зокрема, 

регуляютьсѐ зміст і форма нових структурованих програм підготовки в 

аспірантурі. Зі скасуваннѐм старої системи «паспортів спеціальностей» та 
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інших підзаконних актів МОН і ВАЉ, саме цей документ установив нові 

правила підготовки здобувачів ступенѐ доктора філософії, починаячи з їх 

першого набору у вересні 2016 року. 

На сьогодні вже напрацьовано певний досвід здійсненнѐ підготовки 

здобувачів ступенѐ доктора філософії за новоя моделля, удосконаленнѐ 

освітньо-наукових програм, переосмисленнѐ цілей, змісту і технологій, що 

дозволѐю підвищувати ѐкість підготовки. Актуальні питаннѐ та фактичний 

матеріал, проаналізовані в нашому дослідженні, дозволѐять унаслідок вирі-

шеннѐ виѐвлених слабких сторін і проблем, намітити перспективи розвитку й 

виробити систему заходів, спрѐмовану на ѐкість організації освітніх процесів, 

що, у своя чергу, сприѐтиме покращення ѐкості вищої освіти в Україні. 

Аналіз актуальних досліджень. У статті 5 Закону України «Про вищу 

освіту» встановлено, що доктор філософії – це освітній і водночас перший 

науковий ступінь, що здобуваютьсѐ на третьому рівні вищої освіти на основі 

ступенѐ магістра. Ступінь доктора філософії присуджуютьсѐ 

спеціалізованоя вченоя радоя закладу вищої освіти або наукової 

установи в результаті успішного виконаннѐ здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації в 

спеціалізованій вченій раді (Закон України «Про вищу освіту», 2021). 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступенѐ доктора філософії в аспіран-

турі здійсняютьсѐ за освітньо-науковоя програмоя та навчальним планом, 

що складаятьсѐ з освітньої та наукової складових. Освітнѐ складова програми 

маю стати підґрунтѐм длѐ виконаннѐ аспірантом наукового дослідженнѐ. 

Навчальний план аспірантури повинен містити інформація про 

перелік та обсѐг навчальних дисциплін у діапазоні 30-60 кредитів ЄЉТС. 

Згідно з Положеннѐм «Про акредитація освітніх програм, за ѐкими 

здійсняютьсѐ підготовка здобувачів вищої освіти», дисципліни, вклячені 

до навчальних планів аспірантів, маять бути дотичними тематиці їх 

досліджень, а також забезпечувати методологічні та викладацькі 

компетентності аспірантів (Положеннѐ, 2019). 

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури ю 

основоя длѐ формуваннѐ аспірантом індивідуального навчального плану 

та індивідуального плану наукової роботи. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, освітньо-наукова 

програма маю вклячати не менше чотирьох складових, що передбачаять 

набуттѐ аспірантом таких компетентностей: 

1) здобуттѐ глибинних знань зі спеціальності, за ѐкоя аспірант 

проводить дослідженнѐ (оріюнтовний обсѐг не менше 12 кредитів ЄЉТС);  
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2) оволодіннѐ загальнонауковими (філософськими) 

компетентностѐми, (оріюнтовний обсѐг 4-6 кредитів ЄЉТС);  

3) набуттѐ універсальних навичок дослідника (оріюнтовний обсѐг не 

менше 6 кредитів ЄЉТС);  

4) здобуттѐ мовних компетентностей (рекомендований обсѐг 6-

8 кредитів) (Національна рамка кваліфікацій, 2020). 

Зважаячи на відсутність чинних стандартів третього рівнѐ вищої 

освіти, Національне агентство із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти 

рекомендую використовувати попередньо визначений обсѐг ѐк стандарт. 

Відхиленнѐ від такого стандарту можливі за наѐвності обґрунтуваннѐ від 

ЗВО необхідності іншого навантаженнѐ цих обов’ѐзкових складових длѐ 

забезпеченнѐ ѐкості освітньо-наукової програми (Рекомендації, 2020). 

Метою статті ю аналіз та узагальненнѐ практики підготовки докторів 

філософії за освітньо-науковоя програмоя «Професійна освіта» у Харківсь-

кому національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.  

У дослідженні були використані методи: аналіз, систематизаціѐ, 

узагальненнѐ практичного досвіду поглѐдів науковців на феномен 

обдарованості особистості; вивченнѐ психолого-педагогічної та навчально-

методичної літератури щодо змісту вищої освіти длѐ третього освітньо-

наукового рівнѐ; аналіз нормативно-правових документів, що 

регламентуять діѐльність закладів вищої освіти щодо підготовки, порѐдку 

присудженнѐ наукового ступенѐ доктора філософії. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівнѐ вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта в 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

здійсняютьсѐ за освітньо-науковоя програмоя «Професійна освіта». Витоки 

ОНП «Професійна освіта» починаятьсѐ в більш ніж двадцѐтирічній діѐльності 

аспірантури і докторантури за спеціальністя 13.00.04 «Теоріѐ і методика 

професійної освіти» (Наказ № 282 від 09.04.2001 р.), правонаступницея ѐкої ю 

спеціальність 015 «Професійна освіта». ОНП «Професійна освіта» 

впроваджена в ХНПУ імені Г. С. Сковороди Наказом МОН України № 443 від 

21 квітнѐ 2016 року. Освітня програму започатковано й розроблено 

проюктноя групоя у складі 5 докторів педагогічних наук і 4 кандидатів 

педагогічних наук, що відповідаю вимогам Ліцензійних умов провадженнѐ 

освітньої діѐльності (Постанова, 2015). У листопаді 2019 року відбуласѐ зміна 

гаранта ОНП, оновленнѐ складу проюктної групи, до ѐкої уведено здобувачів 

та представників роботодавців.  
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Цілѐми ОНП ю підготовка докторів філософії, здатних самостійно 

розв’ѐзувати комплексні проблеми в галузі професійної освіти та дослідно-

інноваційної діѐльності, що передбачаю глибоке переосмисленнѐ наѐвних 

та створеннѐ нових цілісних знань та/або практики професійної освіти; 

формуваннѐ здобувача освіти ѐк громадѐнина, патріота, носіѐ культури, 

професіонала з системоя компетентностей, що уможливляять здійсненнѐ 

дослідницько-інноваційної та науково-педагогічної діѐльності в галузі 

вищої і професійної освіти (Освітньо-наукова програма, 2021). 

Програма забезпечую підготовку висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних, інтегрованих у ювропейський та світовий науково-

освітній простір докторів філософії в галузі професійної освіти, ѐкі маять 

високий рівень сформованості системи загальних і фахових 

компетентностей спеціальності, що дозволѐять їм:  

 здійснявати наукові дослідженнѐ в галузі професійної освіти з 

використаннѐм усього комплексу найвагоміших здобутків наук про 

лядину, теорії і методики професійної освіти, педагогічної інноватики, 

методології та методики науково-педагогічних досліджень, у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

 здійснявати підготовку фахівців нової генерації длѐ закладів вищої 

і професійної освіти, здатних до ефективної компетентнісно оріюнтованої, 

інноваційної професійної діѐльності, самоактуалізації та саморозвитку в 

умовах глобалізації, фундаменталізації та діджиталізації освіти; 

 упливати на розвиток теорії і методики професійної освіти з 

урахуваннѐм досѐгнень ювропейського та світового наукового дискурсу, 

сприѐти формування її новітніх наукових напрѐмів. 

Унікальність ОНП визначаютьсѐ, по-перше, високим рівнем 

освітнього, наукового й інноваційного розвитку Харківського регіону з 

широким потенціалом інтеграції до ювропейського і світового простору, що 

забезпечую затребуваність випускників ОНП «Професійна освіта» на ринку 

праці, створяю можливості успішного працевлаштуваннѐ і формуваннѐ 

власної траюкторії професійного розвитку; по-друге, здобутками визнаної у 

науковій спільноті Харківської педагогічної наукової школи та наѐвністя 

потужного осередку науковців вищої кваліфікації, що забезпечую високу 

ѐкість реалізації ОНП «Професійна освіта» та наѐвність критичної маси 

дослідників, ѐкі спільно працяять в одному руслі наукового пошуку. 

Цілі ОНП відповідаять місії та стратегії діѐльності університету та 

спрѐмовані на формуваннѐ освіченого українцѐ – громадѐнина, патріота, 

професіонала, носіѐ культури – шлѐхом удосконаленнѐ змісту науково-
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методичного супроводу ѐкості педагогічної освіти і фундаментального 

оволодіннѐ мистецтвом навчати і виховувати інших (Стратегіѐ, 2021, с. 11). 

Програма розроблена на засадах постнекласичної парадигми освіти, 

аксіологічними імперативами ѐкої ю органічне поюднаннѐ техноцентризму з 

гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністя; системності, що 

дозволѐю оптимізувати процес формуваннѐ у здобувачів освіти системи 

загальних і фахових компетентностей спеціальності; основних положень 

діѐльнісно-особистісного, синергетичного та компетентнісного підходів, що 

узгоджуютьсѐ зі стратегічними напрѐмами діѐльності Університету. 

Під час формуляваннѐ цілей і програмних результатів навчаннѐ ОНП 

були враховані сильні сторони і переваги Харківського регіону: розвинута 

сфера освіти, ѐка забезпечую входженнѐ регіону до 10 найбільших 

студентських центрів Європи (мережу закладів вищої і фахової передвищої 

освіти різних форм власності складаять 63 заклади, у ѐких отримуять освіту 

165 тис. студентів); високий (другий у країні) науковий і науково-технічний 

потенціал (наѐвність великої кількості наукових установ); наѐвність потужного 

промислового сектора з багатогалузевоя структуроя. Заклади вищої, фахової 

передвищої та загальної середньої освіти, що функціонуять на 

Слобожанщині, постійно потребуять фахівців вищої кваліфікації. Оскільки 

професійна діѐльність фахівців із вищоя освітоя третього рівнѐ в перерахо-

ваних установах маю суттюві відмінності, робочоя групоя під час визначеннѐ 

цілей і програмних результатів навчаннѐ ОНП було враховано галузевий і 

регіональний контексти. Це обумовляю затребуваність випускників ОНП 

«Професійна освіта» на ринку праці, створяю можливості успішного 

працевлаштуваннѐ і формуваннѐ власної траюкторії професійного розвитку. 

Програмні результати ОНП формулявалисѐ на підставі основних 

положень Національної рамки кваліфікації (НРЉ), що стосуятьсѐ опису її 

восьмого кваліфікаційного рівнѐ (Національна рамка кваліфікацій, 2020). 

Відповідно до опису програмних результатів навчаннѐ, визначених в НРЉ длѐ 

даного кваліфікаційного рівнѐ, ѐк інтегральну компетентність, що маю бути 

сформована у здобувачів освіти в процесі навчаннѐ за ОНП, проюктноя 

групоя визначено «здатність розв’ѐзувати комплексні проблеми в галузі 

професійної освіти та/або дослідницько-інноваційної діѐльності, що 

передбачаю глибоке переосмисленнѐ наѐвних та створеннѐ нових цілісних 

знань та/або практики професійної освіти». Згідно з вимогами НРЉ, 

формуваннѐ інтегральної компетентності у здобувачів освіти, ѐкі навчаятьсѐ 

за ОНП, передбачаю набуттѐ ними системи взаюмопов’ѐзаних знань, умінь і 
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навичок, здатності до комунікації та спроможності самостійно й 

відповідально застосовувати знаннѐ, уміннѐ та навички. 

Загальний обсѐг освітньо-наукової програми складаю 50 кредитів 

ЄЉТС, з них: обсѐг нормативних дисциплін – 37 кредитів ЄЉТС (74 %); 13 

кредитів ЄЉТС (26 %) відводитьсѐ на вибіркові дисципліни за вибором. 

У навчальному плані обов’ѐзкові освітні компоненти розподілено на 

змістовні блоки: цикл загальнонаукової, гуманітарної та мовної підготовки 

(10 кредитів), цикл професійної (спеціальної) підготовки (12 кредитів), цикл 

науково-дослідної підготовки (універсальні навички дослідника) (6 

кредитів). Окремий цикл складаять дисципліни вільного вибору здобувача 

(13 кредитів). У навчальному плані передбачено науково-викладацьку 

практику обсѐгом 9 кредитів упродовж шести тижнів у 5 семестрі 

(Освітньо-наукова програма, 2021). 

Цикл загальнонаукової, гуманітарної та мовної підготовки ю юдиним 

длѐ всіх спеціальностей, за ѐкими здійсняютьсѐ підготовка в аспірантурі 

університету. До цього циклу належать дисципліни «Філософські фундації 

та етичні оріюнтири конструяваннѐ наукових проектів» та «Академічно і 

професійно-оріюнтоване спілкуваннѐ». 

Перелік навчальних дисциплін циклу професійної підготовки і циклу 

науково-дослідної підготовки формуютьсѐ гарантом і робочоя групоя 

освітньо-наукової програми з урахуваннѐм профіля та предметної області 

спеціальності. Длѐ освітньо-наукової програми «Професійна освіта» цикл 

професійної підготовки представлений дисциплінами «Технології 

педагогічного наукового дослідженнѐ», «Теоріѐ і методика викладаннѐ 

професійно-оріюнтованих дисциплін у вищій школі», «Педагогічні 

технології в освіті» (англ. мовоя). Дисципліни циклу науково-дослідної 

підготовки – «Публікаційна активність і наукометріѐ», «Цифрові 

інструменти в проюктній діѐльності», спрѐмовані на формуваннѐ 

універсальних навичок дослідника. 

Освітнѐ складова підготовки докторів філософії також передбачаю 

набуттѐ здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) – навички 

комунікації, лідерські ѐкості, рефлексіѐ, емпатіѐ, проактивність, здатність 

брати на себе відповідальність і працявати в критичних умовах, уміннѐ 

вирішувати конфлікти, працявати в команді, управлѐти своїм часом, 

здатність логічно й системно мислити, креативність, що даять змогу 

випускникам бути успішними на своюму робочому місці. Љожна з дисциплін 

освітньо-наукової програми забезпечую набуттѐ тіюї чи іншої з визначених 

соціальних навичок, зокрема через методи і форми навчаннѐ та 
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викладаннѐ, ѐкі застосовуятьсѐ у процесі вивченнѐ навчальних дисциплін, 

наприклад, робота в майстермайнд групах, синектика, навчально-наукові 

дискусії, гейміфікаціѐ, кейс-метод, метод проюктів, методологічні, науково-

практичні семінари, круглі столи тощо. Також здобути соціальні навички ю 

можливість під час вивченнѐ вибіркових дисциплін, ѐкі пропоную 

випускова кафедра, а саме: «Љонцептуальні засади професійної освіти в 

мультикультурному освітньому середовищі», «Ціннісні оріюнтири сучасної 

вищої школи», «Основи педагогічної конфліктології та іміджелогії», 

«Траюкторії особистісно-професійного розвитку викладача закладу вищої 

освіти», «Педагогічна культура викладача» та інші. 

Науково-педагогічний склад у своїй діѐльності керуютьсѐ 

студентоцентрованим підходом, що передбачаю перенесеннѐ фокусу освіти з 

«викладаннѐ на активну освітня діѐльність здобувача з використаннѐм 

суб’юктно-діѐльнісних освітніх технологій» (Бойчук, 2021). Викладачі 

застосовуять інноваційні методи й форми навчаннѐ та викладаннѐ, 

оріюнтовані на підтримку креативного, плідного діалогу зі здобувачами, 

збільшуячи увагу до унікальності аспірантів та їхніх освітньо-наукових потреб. 

Надаютьсѐ перевага інтерактивним і діалогічним методам, що передбачаю 

взаюмодія зі здобувачами ѐк партнерами у формуванні знаннѐ, створеннѐ 

можливостей творчої співпраці з науковоя спільнотоя. 

Освітній процес на ОНП здійсняютьсѐ за принципами інноваційної 

освіти, що ґрунтуютьсѐ на технології «навчаннѐ через дослідженнѐ», 

спрѐмованої на розвиток у здобувачів здатності до дослідницького 

мисленнѐ, активізація особистісної дослідницької позиції. Основи 

розуміннѐ здобувачами ступенѐ доктора філософії логіки наукового 

дослідженнѐ в освітній галузі, опануваннѐ його теоріюя, методологіюя і 

методами закладаятьсѐ під час вивченнѐ курсу «Технології педагогічних 

наукових досліджень». Навички роботи в сучасному науковому просторі 

формуятьсѐ у процесі вивченнѐ дисципліни «Публікаційна активність і 

наукометріѐ». Світоглѐдно-методологічна підготовка здобувачів наукового 

ступнея доктора філософії, формуваннѐ філософської культури ѐк 

теоретичного підґрунтѐ підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-

наукового рівнѐ та актуалізаціѐ національної свідомості майбутньої 

наукової еліти здійсняютьсѐ під час вивченнѐ дисципліни «Філософські 

фундації та етичні оріюнтири конструяваннѐ наукових проектів». 

Наукова робота аспірантів розгортаютьсѐ в межах діѐльності 

багатопрофільних наукових шкіл і напрѐмів наукових керівників: 

«Становленнѐ професіоналізму викладачів вищої школи» (проф. 
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В. Гриньова), «Формуваннѐ готовності майбутніх фахівців до інноваційної 

діѐльності» (проф. І. Гавриш), «Формуваннѐ професійної, громадѐнської та 

міжкультурної компетентності» (проф. Љ. Юр’юва); «Психолого-педагогічні 

основи навчаннѐ і вихованнѐ дітей з особливостѐми психофізичного 

розвитку» (проф. В. Бондар) та ін. Наукові керівники, ѐкі задіѐні на ОНП 

«Професійна освіта», ю активними дослідниками та маять наукові 

публікації у фахових наукових журналах України та в періодичних 

виданнѐх, ѐкі вклячені до наукометричних баз, зокрема Scopus або WоS. 

Науково-педагогічні працівники і аспіранти свідомо ставлѐтьсѐ до 

дотриманнѐ прийнѐтої в університеті політики щодо дотриманнѐ 

академічної доброчесності, що підтверджую добровільне підписаннѐ 

Декларації про дотриманнѐ академічної доброчесності. Здобувачі і 

викладачі демонструять високий рівень культури академічної 

доброчесності, готовність критично і реалістично застосовувати прийнѐтий 

Љодекс академічної доброчесності, усебічно популѐризувати принципи 

академічної доброчесності (Єсьман, 2021).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Послідовне 

й систематичне вдосконаленнѐ ОНП з урахуваннѐм результатів 

моніторингу ѐкості освітньої діѐльності за ОНП, пропозицій і зауважень 

стейкхолдерів, тенденцій ринку освітніх послуг або ринку праці, дозволѐю 

констатувати переваги і сильні сторони освітньої програми: потужний 

осередок науковців із високим академічним потенціалом, задіѐних у 

підготовці докторів філософії на ОНП «Професійна освіта», що, по-перше, 

гарантую забезпеченнѐ її ѐкості, по-друге, забезпечую наѐвність критичної 

маси дослідників, ѐкі спільно працяять в одному руслі наукового пошуку, 

по-третю, дозволѐю виконати вимогу щодо ідентифікації потенційних 

рецензентів досліджень аспірантів та створеннѐ разових спеціалізованих 

учених рад длѐ атестації аспірантів; збереженнѐ і примноженнѐ кращих 

традицій ѐкості підготовки фахівців вищої кваліфікації, пов’ѐзаних із більш 

ніж двадцѐтирічним досвідом діѐльності аспірантури зі спеціальності 

13.00.04 «Теоріѐ і методика професійної освіти» в ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди; цілі ОНП відповідаять місії та стратегії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди та враховуять: а) інтереси та пропозиції здобувачів вищої 

освіти, роботодавців, академічної спільноти, б) провідні тенденції розвитку 

системи професійної освіти в сучасних умовах, в) регіональний контекст; 

ОНП «Професійна освіта» реалізуютьсѐ двома мовами – українськоя та 

англійськоя («Педагогічні технології в освіті» викладаютьсѐ англійськоя 

мовоя); наѐвність збалансованої освітньої складової ОНП, ѐка сприѐю 
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набуття здобувачами компетентностей і програмних результатів навчаннѐ; 

наѐвність досвіду успішного захисту й отриманнѐ диплому доктора 

філософії, що свідчить про ефективність підготовки за ОНП. 

Перспективи розвитку ОНП вбачаюмо в посиленні уваги до розвитку 

міжнародного партнерства в дослідженнѐх із проблем професійної 

підготовки фахівців різних галузей. Необхідноя ю активізаціѐ участі 

аспірантів у міжнародних програмах академічної мобільності, ѐкі діять в 

університеті, а також пошук нових зв’ѐзків наукових керівників і аспірантів 

з науковоя спільнотоя Європи і світу, що й стане одним із провідних 

завдань ОНП на найближчий період. Також плануюмо продовжувати 

діѐльність щодо заохоченнѐ аспірантів до отриманнѐ ПРН у неформальній 

освіті, участі в проюктно-грантовій діѐльності, подальше розширеннѐ участі 

в удосконаленні ОНП роботодавців та інших стейкхолдерів, залученнѐ до 

аудиторних занѐть на ОНП експертів галузі, представників роботодавців.  
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РЕЗЮМЕ 

Ушмарова Виктория. Подготовка докторов философии по образовательно-
научной программе «Профессиональное образование»: историѐ становлениѐ, 
уникальность и стратегии развитиѐ. 

В статье отражен опыт подготовки докторов философии по специальности 
015 Профессиональное образование (по специализациѐм) в условиѐх эксперимента по 
европейской модели. Выѐснены нормативные требованиѐ к структуре и 
содержания образовательных программ подготовки соискателей третьего 
(образовательно-научного) уровнѐ высшего образованиѐ, учебных планов, перечнѐ 
компетентностей и программных результатов обучениѐ в соответствии с 
Национальной рамкой квалификаций. Проанализированы и обобщены историѐ 
становлениѐ, опыт реализации, уникальность и стратегии развитиѐ 
образовательно-научной программы «Профессиональное образование» в 
Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. 
Представлены цели, компетентности и результаты обучениѐ, образовательнаѐ и 
научнаѐ составлѐящаѐ ОНП «Профессиональное образование» в контексте 
соответствиѐ критериѐм качества образовательных программ. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, профессиональное 
образование, доктор философии, образовательно-научнаѐ степень, 
образовательно-научнаѐ программа, компетентность, программные результаты 
обучениѐ, учебный план. 

SUMMARY 
Ushmarova Victoria. Training of Doctors of Philosophy according to the educational 

scientific program “Professional Education”: history of formation, uniqueness and 
development strategies. 

The article highlights the experience of training Doctors of Philosophy in the specialty 
015 Vocational Education (by specializations) in the conditions of the experiment according 
to the European model. The normative requirements clarified in the research paper deal with 
the structure and content of educational programs, curricula, list of competencies and 
program learning outcomes for the training of applicants for the third (educational-scientific) 
level of higher education in accordance with the National Qualifications Framework. It has 
been defined that preparation of applicants for the degree of Doctor of Philosophy in 
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graduate school is carried out according to the educational scientific program (ESP) and 
curriculum, consisting of educational and scientific components. The educational component 
of the program should become the basis for the graduate student to conduct research. The 
curriculum of postgraduate studies should contain information on the list and scope of 
academic disciplines in the range of 30-60 ECTS credits. According to the National 
Qualifications Framework, the educational and research program must include at least four 
components, which provide the graduate student with deeper knowledge of the specialty in 
which the graduate student conducts his/her research; mastering general scientific 
(philosophical) competencies; acquiring universal skills of a researcher; acquiring language 
competencies. The history of formation, experience of realization, uniqueness and 
development strategies of the educational scientific program “Professional Education” at 
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University have been analyzed and 
generalized. The origins of “Professional Education” ESP begin in more than twenty years of 
postgraduate and doctoral studies in the specialty 13.00.04 “Theory and Methods of 
Vocational Education”, the successor of which is the specialty 015 “Professional Education”. 
“Professional Education” ESP was introduced in H. S. Skovoroda KhNPU in 2016. The goals of 
the ESP are to train Doctors of Philosophy who are to be able to solve complex problems 
independently in the field of vocational education and research and innovation, which 
involves a deep rethinking of existing and creation of new holistic knowledge and/or practice 
of vocational education; formation of the applicant as a citizen, patriot, bearer of culture, 
professional specialist with a system of competencies that enable implementation of 
research, innovation and research-teaching activities in the field of higher and professional 
education. The total volume of the educational and scientific program is 50 ECTS credits, 
including: the volume of normative disciplines – 37 ECTS credits; 13 ECTS credits are allocated 
to the disciplines of the applicant’s choice. 

Key words: professional training, professional education, Doctor of Philosophy, 
educational scientific degree, educational scientific program, competence, program results of 
study, curriculum. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В 

УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 
 

У статті розглѐнуто проблему реабілітації й соціалізації дітей з інвалідністя 
в умовах сучасного розвитку суспільства України та Німеччини. Особлива увага 
приділена методичним засадам корекційної допомоги. Зауважено, що саме центри 
реабілітації повинні координувати та управлѐти процесом створеннѐ сприѐтливого 
реабілітаційного простору длѐ дітей із інвалідністя. Проаналізовано методики, ѐкі 
використовуятьсѐ длѐ реабілітації дітей та осіб з інвалідністя. Досліджено 
індивідуальну програму реабілітації інваліда, ѐка визначаю види, форми і об’юм 
реабілітаційних заходів, оптимальні строки їх здійсненнѐ і конкретних виконавців.  

Ключові слова: реабілітаційний центр, діти з інвалідністя, реабілітаціѐ, 
корекціѐ, корекційної-розвивальні методики, корекційна допомога, комплексність, 
методичні засади. 

 

Постановка проблеми. У сучасний умовах в світі на провідному місці 

знаходѐтьсѐ показники, що характеризуять ефективність турботи держави 

та органів влади про населеннѐ, про стан їх здоров’ѐ, наданнѐ допомоги 

соціально незахищеним верствам населеннѐ – особам, ѐкі маять 

інвалідність. Тому нині особлива увага приділѐютьсѐ вирішення низки 

завдань, пов’ѐзаних із реабілітаціюя дітей та осіб з інвалідністя віком від 0 

до 25 років та визначеннѐ напрѐмів їх адаптуваннѐ в соціальному 

середовищі. Дитѐча інвалідність в Україні маю стійку тенденція до 

зростаннѐ на фоні зниженнѐ показника народжуваності. Цѐ ситуаціѐ 

вимагаю створеннѐ й забезпеченнѐ необхідних умов длѐ соціальної 

реабілітації дітей із інвалідністя, ѐка надасть можливість їм вести активне 

життѐ та поступово інтегрувати в суспільство. 

Актуальність проблеми полѐгаю в створенні сприѐтливого корекційно-

реабілітаційного простору длѐ забезпеченнѐ реабілітації дітей та осіб із 

інвалідністя з подальшоя можливістя ефективної адаптації в активному 

соціальному житті та забезпеченні їх соціально-комунікативних потреб. 

Аналіз актуальних досліджень. Підвищеннѐ інтересу до проблеми 

наданнѐ ѐкісної корекційної допомоги дітѐм з інвалідністя відчуваютьсѐ в 
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останні роки. У цьому контексті заслуговуять на увагу праці Л. Љунельської, 

М. Мауковської, М. Фурсова. Значна кількість робіт присвѐчена реабілітації 

дезадаптованих дітей у спеціальних закладах (Г. Іващенко, Н. Љаншоністова, 

М. Плоткін, Д. Љомсов). Досліджувалось і питаннѐ участі сім’ї дитини з 

інвалідністя в реабілітаційному процесі (Л. Грачова, Н. Дементьюва, 

Г. Багаюва, Т. Ісаюва, М. Ліборокіна). Значимими ю роботи, ѐкі розглѐдаять 

альтернативні підходи до організації реабілітаційної діѐльності через 

реабілітаційні центри (А. Панова, Б. Шапіро, О. Холостова, Л. Алюксююва). 

Значну увагу питання розвитку життювої компетентності дітей із інвалідністя 

приділѐять вітчизнѐні вчені Л. Сохань, Т. Титаренко, В. Циба, В. Тарсун, 

Л. Артемова. Проте, незважаячи на численні напрацяваннѐ і здобутки 

вітчизнѐних учених, питаннѐ вивченнѐ світового досвіду в сфері реалізації 

державної політики підтримки дітей із інвалідністя та його імплементаціѐ в 

Україні потребуять додаткових досліджень. 

Мета статті – з’ѐсувати методичні засади корекційної допомоги дітѐм 

з інвалідністя в умовах реабілітаційних центрів України (на прикладі ЉУ 

СОР – Сумського обласного центру комплексної реабілітації длѐ дітей та 

осіб з інвалідністя) та Німеччини (організаціѐ длѐ лядей з обмеженими 

можливостѐми «Wiechernheim» в місті Франкфурт-на-Одері, Німеччина 

(далі – Організаціѐ)) у практиці реабілітаційної роботи з дітьми з 

інвалідністя різних вікових категорій та нозологій. 

Методи дослідження. Дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на принципах 

науковості, системності, юдності загальнолядського й національного, 

традиційного та інноваційного. Досѐгненнѐ мети уможливилосѐ викорис-

таннѐм загальнонаукових та конкретно наукових методів: аналіз, порівнѐннѐ, 

узагальненнѐ, систематизаціѐ (що забезпечили можливість виокремленнѐ 

провідних напрѐмів дослідженнѐ та формуляваннѐ висновків). 

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у процесі реабілітації та 

адаптуванні дітей із особливими потребами відіграять спільні дії 

педагогічних та медичних працівників центрів комплексної реабілітації. 

Саме компетентність педагогів-реабілітологів, практичних психологів, 

дефектологів, логопедів, соціальних педагогів, фізреабілітологів та всіх, хто 

ю учасником реабілітаційного процесу, надаю дитині шансу бути 

адаптованим до майбутнього життѐ. На занѐттѐх із особливими дітьми 

педагогічні працівники центру комплексної реабілітації впроваджуять 

сучасні технології, методи та інноваційні соціально-культурні проюкти, що 

допомагаять у корекційно-розвивальному процесі та розвиваять 

соціальну активність дітей і осіб з інвалідністя, стимуляять дітей до 
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набуттѐ вмінь та навичок соціальних, комунікативних, особистісних, 

екологічних, етичних компетентностей. 

У ЉУ СОР – Сумському обласному центрі комплексної реабілітації длѐ 

дітей та осіб з інвалідністя (далі – Центр) постійно впроваджуятьсѐ новітні 

педагогічні корекційної-розвивальні методики: Монтессорі-терапіѐ, LEGO-

терапіѐ, казкотерапіѐ, пісочна терапіѐ, сенсорна інтеграціѐ 

(снязлентерапіѐ), арт-терапіѐ, музикотерапіѐ, психокорекціѐ… Ці методики 

поюднуятьсѐ, систематизуятьсѐ й застосовуятьсѐ окремо до кожної 

дитини, враховуячи захворяваннѐ, стан здоров’ѐ дитини, відповідно 

індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністя (КУ СОР – 

Сумського обласного центру комплексної реабілітації длѐ дітей та осіб з 

інвалідністя: головна сторінка). 

Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністя ю 

обов’ѐзковоя длѐ виконаннѐ реабілітаційними установами, у ѐких 

перебуваю особа або дитина з інвалідністя, незалежно від їх відомчої 

підпорѐдкованості, типу і форми власності. Індивідуальноя програмоя 

реабілітації особи з інвалідністя передбачено впровадженнѐ, застосуваннѐ 

й виконаннѐ комплексу оптимальних видів, форм, обсѐгів, строків 

реабілітаційних заходів із визначеннѐм порѐдку, місцѐ їх проведеннѐ, 

спрѐмованих на відновленнѐ та компенсація порушених або втрачених 

функцій організму і здібностей особи з або дитини з інвалідністя 

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ Положеннѐ 

про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністя №757, 

2007). У той самий час длѐ особи або дитини з інвалідністя індивідуальна 

програма носить рекомендаційний характер, що надаю право законним 

представниками дитини з інвалідністя відмовитисѐ від будь-ѐкого виду, 

форми та обсѐгу передбачених реабілітаційних заходів, або від усіюї 

програми в цілому (Наказ Міністерства соціальної політики України 

«Деѐкі питаннѐ комплексної реабілітації осіб з інвалідністя» №855). 

У ході виконаннѐ програми реабілітації осіб із інвалідністя фахівцѐми 

психолого-педагогічного напрѐмку здійсняятьсѐ такі види реабілітаційних 

заходів: 

– психолого-педагогічні – психокорекціѐ ѐкостей і функцій дитини з 

інвалідністя, її мотивації до життюдіѐльності та праці, навчаннѐ прийомів і 

методів психологічної саморегулѐції, корекціѐ розвитку; 

– трудові – сприѐннѐ у трудовому навчанні і адаптації, психологічна 

підтримка в процесі професійної адаптації в різних сферах трудової 

діѐльності; 
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– соціальні – соціально-побутова адаптаціѐ й соціально-

середовищна оріюнтаціѐ. 

Післѐ закінченнѐ курсу комплексної реабілітації установа надаю 

отримувачу довідку про надані реабілітаційні послуги та результати 

комплексної реабілітації. 

Завдѐки використання фахівцѐми психолого-педагогічних відділень 

центрів комплексної реабілітації України та Німеччини різних форм 

корекційної роботи з дітьми з особливими потребами під час занѐть, у 

дітей під час виконаннѐ завдань, вправ поліпшуютьсѐ загальний стан, що 

позитивно впливаю на роботу дитини й педагога в цілому. Длѐ різної 

вікової категорії та відповідно до нозології дітей із інвалідністя 

пропонуятьсѐ види роботи з частковим або повним самостійним 

виконаннѐм завдань або виготовленнѐм виробів, ѐкі розвиваять дрібну 

моторику (вправи на взаюмозв’ѐзок моторики рук та мовної моторики), 

коригуять пізнавальну сферу, удосконаляять сенсорну сферу дитини, 

розвиваять творчі можливості дітей, їхньої фантазії та естетичного смаку; 

формуять позитивну самооцінку, розвиток уѐви, виховуять працьовитість, 

наполегливість, коригуять психоемоційний стан та поведінку дитини. 

Під час роботи з дітьми з церебральним паралічем, синдромом 

Дауна, із затримкоя психічного розвитку педагоги застосовуять такі 

принципи діѐльності: 

 індивідуальний підхід до кожної окремої дитини. Занѐттѐ 

плануятьсѐ з урахуваннѐм індивідуальної програми реабілітації особи з 

інвалідністя, нозології дитини, її особистого розвитку, емоційного стану. 

Протѐгом роботи оціняютьсѐ динаміка формуваннѐ навички і ступінь, 

складність та інтенсивність корекційного впливу та навантаженнѐ; 

 етапність. На початковому етапі встановляютьсѐ емоційний 

контакт із дитиноя, далі відбуваютьсѐ знайомство з дидактичними 

матеріалами, обладнаннѐм, на наступному етапі педагог визначаю 

інтенсивність та тривалість впливу і основним етапом проводитьсѐ 

корекційно- реабілітаційна робота; 

 безперервність навчаннѐ. Під час занѐть можуть бути присутні 

батьки, ѐкі отримуять консультація та компетентні рекомендації щодо 

формуваннѐ та використаннѐ вправ з розвитку дитини вдома. Це даю 

можливість здійснявати наступність реабілітаційних заходів, продовжувати 

та закріплявати роботу в домашніх умовах (Азарський, 2002). 

В Україні протѐгом останніх років добре зарекомендував себе 

інноваційний засіб реабілітації – британська програма «Нумікон». 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

236 

Мультисенсорний підхід у формуванні математичних уѐвлень у дітей з 

інвалідністя допомагаю подавати дитині матеріал структуровано, так, щоб 

дитина привчаласѐ до візуального сприйнѐттѐ чисел і розуміннѐ взаюмин між 

ними. У ході виконаннѐ вправ набуваятьсѐ навички формуваннѐ числа з 

допомогоя обираннѐ відповідного роздаткового лічильного матеріалу. 

Система вправ «Нумікон» сприѐю розвиткові тактильного дотику, образного 

мисленнѐ, навичок конструяваннѐ, формування механічного і кількісного 

рахунку, допомагаю наочно засвоїти додаваннѐ й відніманнѐ, а ѐскравий 

матеріал стимуляю до активних дій, утримуячи увагу на завданнѐх. 

Позитивні результати було одержано під час використаннѐ технології 

Марії Монтессорі длѐ корекції порушень психічного розвитку дітей: діти із 

затримкоя психічного розвитку, з порушеннѐми мовленнѐ, із дитѐчим 

церебральним паралічем. До Центру реабілітації поступаять діти із 

затримкоя психічного розвитку, з розумовоя відсталістя легкого ступенѐ, 

порушеннѐми мовленнѐ, дитѐчим церебральним паралічем, дитѐчим 

аутизмом. Длѐ корекційної роботи використовуятьсѐ окремі елементи 

технології Монтессорі ѐк у процесі проведеннѐ індивідуальних занѐть із 

учителем-реабілітологом, так і на корекційних занѐттѐх практичного 

психолога, музичних занѐттѐх та занѐттѐх з трудової адаптації.  

Гарним прикладом створеннѐ відповідних умов длѐ адаптації дітей з 

інвалідністя в Організації Німеччини ю наѐвність у кабінетах педагогів 

різних дидактичних зон: 

1. Зона сенсорного розвитку, у ѐкій знаходѐтьсѐ обладнаннѐ та 

матеріали до вправ, що допомагаять дітѐм оволодіти вміннѐм розрізнѐти 

особливості й властивості предметів за висотоя, шириноя, довжиноя, 

формоя, кольором, запахом: 

– вправи практичного та соціального життѐ: наприклад, рамки з 

застібками, доглѐд за живими квітами; 

– матеріали длѐ розвитку відчуттів: «шумові коробочки», 

«коробочки з запахами», «смакові баночки»; 

– матеріали длѐ сприйманнѐ розмірів: кубики, кольорова гірка, 

драбина, штанги; 

– матеріали длѐ розрізненнѐ кольорів: кольорові таблички, іграшки, 

дидактичні картки; 

– матеріали длѐ розрізненнѐ форм: конструктивні трикутники, 

геометричні тіла, набори геометричних фігур; 

– матеріали длѐ вихованнѐ тактильного почуттѐ: скринька з 

кусочками тканини, дощечки з різноя поверхнея та інші (Бондар, 2009). 
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За допомогоя Монтессорі-матеріалів діти вчатьсѐ усвідомлявати й 

упорѐдковувати свої хаотичні враженнѐ про світ, пізнаять культуру та 

сучасну цивілізація, на власному досвіді вчатьсѐ розуміти природу й 

оріюнтуватисѐ в ній. 

2. Мовна зона, у ѐкій знаходѐтьсѐ дидактичні матеріали, що 

допомагаять дітѐм ознайомляватисѐ з назвами букв та звуками, 

навчитисѐ розрізнѐти голосні та приголосні звуки, ділити слова на склади, 

правильно читати, писати. Це: літери з шорсткого паперу та рухливий 

алфавіт, спеціальні тематичні картки длѐ розвитку мовленнѐ, читаннѐ: 

складаннѐ слів із букв, складів, складаннѐ речень за малянками, з даними 

словами, робота з деформованими реченнѐми та текстами. 

3. Математична зона, де розміщені геометричні матеріали та 

спеціальні картки з різних тем із математики: співвідношеннѐ кількості 

предметів із числом, порівнѐннѐ чисел, картки з числовими рѐдами 

«Виправ помилку», «Знайди елемент, ѐкого не вистачаю» та інші. Такі 

матеріали, ѐк цифри з шорсткого паперу, числові штанги, цифри та числа, 

ланцяжки з намистинок, ланцяжки з кульками, ѐкі допомагаять дітѐм 

навчитисѐ лічити предмети, порівнявати групи предметів, читати й 

записувати числа, розв’ѐзувати приклади на додаваннѐ і відніманнѐ, прості 

арифметичні задачі. 

4. Природнича зона, у ѐкій розміщені матеріали длѐ ознайомленнѐ з 

природоя, ѐвищами навколишньої дійсності в їх взаюмозв’ѐзках та 

взаюмовпливах. Підібрані матеріали допомагаять вихованцѐм центру 

комплексної реабілітації ознайомитисѐ також із рослинним і тваринним 

світом. 

5. Музична, мистецька зони, де зібрані різноманітні шумові та ударні 

музичні інструменти, з ѐких звук витѐгуютьсѐ ударом або трѐскоя 

(молоточки, палички, бубончики й дзвіночки), відео-, аудіозаписи, що 

сприѐять розвиткові слуху дитини, стаять супутніми в корекції та 

загальному розвиткові її особистості. 

6. Ураховуячи те, що в центрі комплексної реабілітації з дітьми, що 

маять особливості психофізичного розвитку, провідноя ю ігрова діѐльність, 

створено зону «Љазкотерапії», де з дітьми проводѐтьсѐ різноманітні ігри, 

що сприѐять розвиткові уваги, пам’ѐті, волі та інших психічних процесів 

(Бондар, 2009). 

В Україні на занѐттѐх з арт-терапії в центрах реабілітації, ѐка ѐвлѐю 

собоя методику лікуваннѐ за допомогоя художньої творчості, педагоги в 

реабілітаційному процесі використовуять LED-мольберт. Це унікальний 
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пристрій, ѐкий маю плоску панель, усередині ѐкої вбудовані LED-лампи, що 

підсвічуять вже створений дитиноя малянок. За допомогоя дошки 

можна вчити дитину малявати різні геометричні фігури, проводити прѐмі 

та хвилѐсті лінії, вчити правильно тримати маркер, коригувати натиск руки, 

розвивати сенсорні еталони. 

Інноваційні технології впроваджуятьсѐ в корекційно-реабілітаційний 

процес на занѐттѐх із сенсорної інтеграції. Сенсорна інтеграціѐ – це метод, 

що допомагаю дітѐм з інвалідністя заповнити дефіцит сенсорного досвіду, 

ѐкого не даю їм сучасне середовище, длѐ ѐких, з оглѐду на обставини, не 

було змоги пройти етапи природного становленнѐ розвитку сенсорних 

процесів організму. Порушеннѐ обробки сенсорної інформації на будь-

ѐкому з рівнів нервової системи, ѐке спостерігаютьсѐ в дітей з уродженими 

або набутими вадами, негативно впливаю на такі важливі сфери життѐ, ѐк 

освоюннѐ рухових навичок, емоцій, ігрової діѐльності, регулѐції поведінки, 

навчаннѐ й соціальної взаюмодії. Сенсорні кімнати забезпечені 

тренажерами длѐ рухливих та логічних ігор: 

– підвісна гойдалка – гамак «Љраплѐ» впливаю на вміннѐ 

концентруватисѐ, формую цілісне відчуттѐ власного тіла, допомагаю 

подолати бар’юр тілесного контакту з іншими лядьми; 

– обіймально-стискальний тренажер «Сквізер» створяю 

заспокійливий ефект та зниженнѐ рівнѐ тривожності, сприѐю можливостѐм 

кращого сприйнѐттѐ власного тіла; 

– еластична панчоха длѐ тіла дозволѐю набути відчуттів саморегулѐції, 

розвити витривалість, привчитисѐ до усвідомленнѐ власного тіла; 

– настінний модуль М. Монтессорі «Рух прорізом» допомагаю 

готувати руку дитини до письма, координую роботу очей і рук, учіть вільно 

маніпулявати дрібними предметами; 

– модульний тренажер «Спуск з роликами» стимуляю тактильну, 

пропріоцептивну та вестибулѐрну системи дитини; 

– сенсорна гойдалка «Диск» – відмінне обладнаннѐ длѐ розвитку 

балансувально-вестибулѐрної сфери. 

Методика сенсорної інтеграції рекомендована дітѐм із затримкоя 

психоемоційного розвитку, з синдромом дефіциту уваги та 

гіперактивністя, дітѐм із розладом аутичного спектру, застосовуютьсѐ в 

реабілітації дітей з дитѐчим церебральним паралічем та длѐ корекції 

генетичних синдромів. 

Підбираячи гру, педагоги враховуять вікові та індивідуальні 

особливості нозологічні типи і характеристики кожної дитини, її готовність 
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до виконаннѐ завдань, обираять варіанти спрощеного або ускладненого 

проведеннѐ гри. Якщо дитина швидко й легко справлѐютьсѐ із завданнѐми, 

їй пропонуютьсѐ більш складні завданнѐ, і, навпаки, у випадку утруднень, 

більше часу виділѐютьсѐ на прості завданнѐ. Виконуячи різні вправи та 

граячись, діти вчатьсѐ керувати собоя, спілкуватисѐ з дорослими, 

засвояять правила поведінки, ѐкі поширяятьсѐ й закріпляятьсѐ у процесі 

інших видів реабілітаційної діѐльності. 

У Німеччині длѐ дітей із руховими порушеннѐми (це діти зі 

сколіозом, з уродженими вивихами тазостегнових суглобів, клишоногістя, 

з дитѐчим церебральним паралічем) характерні нестійка рівновага під час 

ходьби, неспроможність самостійно спускатисѐ й підніматисѐ сходами, 

помітні порушеннѐ координації рухів, вони часто потребуять допомоги 

дорослих під час вдѐганнѐ, роздѐганнѐ, бо навички самообслуговуваннѐ в 

них, здебільшого, недостатньо сформовані. Іноді в таких дітей траплѐютьсѐ 

підвищена слинотеча, а порушеннѐ вимовлѐннѐ звуків часто ускладняю 

їхню спілкуваннѐ з однолітками та дорослими. Через дефіцит спілкуваннѐ 

та активного контакту з довкіллѐм у дітей недостатньо сформовані знаннѐ 

та уѐвленнѐ про довкіллѐ. Тому діти з церебральним паралічем 

потребуять більшої уваги з боку педагогічного і медичного персоналу. 

Важливоя частиноя роботи вчителѐ-реабілітолога, соціального педагога в 

організації і проведенні ігор та занѐть ю правильне забезпеченнѐ рухового 

режиму (наприклад, знаходженнѐ найзручнішої длѐ дитини пози під час 

роботи за столом, зміна активної діѐльності, форм роботи). Основними 

напрѐмами роботи вчителѐ-реабілітолога з корекції рухових порушень 

(ерготерапевта) ю формуваннѐ навичок самообслуговуваннѐ, розвиток 

практичної діѐльності дитини. Під час занѐть дитині пропонуютьсѐ 

виконаннѐ комплексу вправ длѐ плечових суглобів, рук, пальців, ніг. Це 

фізичні вправи на підніманнѐ, стисканнѐ, повороти, рухи, постукуваннѐ 

тощо. Значущість таких завдань длѐ корекції порушених функцій у дітей із 

церебральним паралічем ю очевидноя (Љолупаюва та Таранченко, 2010). 

Ефективним нововведеннѐм у роботі вчителів-реабілітологів, 

практичних психологів стала методика Тору Љумона. Японська методика 

навчаннѐ, ѐку використовуять в Україні, набула популѐрності серед 

педагогічного складу центру реабілітації, оскільки вона дозволѐю дітѐм різних 

нозологій, а особливо дітѐм із ДЦП та іншими розладами моторики, засвоїти 

навички письма, розвити мисленнѐ, увагу, пам’ѐть, дрібну моторика рук, 

виховувати посидячість, самодисципліну, прагненнѐ до систематичних 

занѐть, віру у власні сили. Методика вклячаю в себе використаннѐ 
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спеціальних альбомів, карток із графічними завданнѐми, ѐкі побудовані за 

принципом «від простого до складного». Завдѐки виконання завдань у 

дитини формуятьсѐ навички вирізаннѐ, маляваннѐ, письма та рахунку. 

Таким чином, розроблена та застосована поетапна система ігор і вправ длѐ 

психічного розвитку складаю основу корекції пізнавальної діѐльності дитини, 

сприѐю формування в дітей елементарних навичок практичного життѐ, 

виховання самостійності мисленнѐ, вчить концентрувати увагу, мотивувати 

власні дії, досѐгати простої поставленої мети. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Завдѐки 

занѐттѐм за корекційно-розвивальними та психолого-педагогічними 

методиками, ѐкі застосовуятьсѐ фахівцѐми психолого-педагогічного 

відділеннѐ Центру комплексної реабілітації України та Німеччини у 

практиці реабілітаційної роботи з дітьми з інвалідністя різних вікових 

категорій та нозологій поліпшуютьсѐ загальна моторика та рухові здібності, 

з’ѐвлѐютьсѐ цікавість до трудової діѐльності, дитина навчаютьсѐ швидко й 

правильно реагувати в нестандартних ситуаціѐх, розвантажуютьсѐ, зміцняю 

нервову систему, покращую психоемоційний стан, у неї стимуляютьсѐ 

дослідницький інтерес та маніпулѐтивна діѐльність, балансувально-

вестибулѐрна та пропріоцептивна системи, кожна особа з інвалідністя маю 

змогу виконати індивідуальну програму реабілітації в індивідуальному 

темпі, що допомагаю реалізувати її індивідуальні потреби.  

В Україні залишаятьсѐ суттюві бар’юри на шлѐху до створеннѐ длѐ осіб 

з інвалідністя необхідних та належних умов життюдіѐльності. Серед них: 

ментальні, інформаційні, бар’юри під час доступу таких осіб до фізичного 

оточеннѐ, транспорту, освіти, праці, відпочинку, культури, спорту, 

інформації, туризму тощо. Вивченнѐ передового світового досвіду, а також 

співпрацѐ з державними структурами ювропейських країн допоможе 

Україні розробити власну систему державної підтримки осіб з інвалідністя. 
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РЕЗЮМЕ 
Бездидько Наталия, Лянной Юрий. Методические основы коррекционной помощи 

детѐм с инвалидностья в условиѐх реабилитационного центра Украины и Германии. 
В статье рассмотрена проблема реабилитации и социализации детей с 

инвалидностья в условиѐх современного развитиѐ общества Украины (на примере 
КУ СОС – Сумского обласного центра комплексной реабилитации длѐ детей и особей 
с инвалидностья) и Германии (на примере организации длѐ лядей з ограниченными 
возможностѐми «Wiechernheim» в городе Франкфурт-на-Одере). Особое внимание 
уделено методическим основам коррекционной помощи. Замечено, что именно 
центры реабилитации должны координировать и управлѐть процессом созданиѐ 
благоприѐтного реабилитационного пространства длѐ детей с инвалидностья. 
Проанализированы методики, которые используятсѐ длѐ реабилитации детей и 
лиц с инвалидностья. Исследована индивидуальнаѐ программа реабилитации 
инвалида, котораѐ определѐет виды, формы и объем реабилитационных 
мероприѐтий, оптимальные сроки их выполнениѐ и конкретных исполнителей. 
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SUMMARY 
Bezdidko Natalia, Liannoi Yurii. Methodological foundations of correctional help for 

children with disabilities in conditions of the rehabilitation centers of Ukraine and Germany. 
In recent years, Ukraine has been at the forefront of indicators that characterize the 

effectiveness of state and government care for the population, their health, assistance to vulnerable 
groups – people with disabilities. Therefore, today special attention is paid to solving a number of 
tasks related to the rehabilitation of children and people with disabilities aged 0 to 25 years and 
identifying areas for their adaptation in the social environment. Child disability in Ukraine has a 
steady upward trend against the background of declining birth rates. This situation requires creation 
and provision of the necessary conditions for the social rehabilitation of children with disabilities, 
which will enable them to lead an active life and gradually integrate into society. The urgency of 
the problem is to create conditions for the rehabilitation of children and persons with disabilities 
with the subsequent possibility of effective adaptation in active social life and ensuring the social 
and communicative needs of children with disabilities. Due to classes on correctional-
developmental psychological and pedagogical methods used by specialists of the psychological-
pedagogical department of Sumy Regional Center for Comprehensive Rehabilitation for Children 
and Persons with Disabilities in the practice of rehabilitation work with children with disabilities 
of different ages and nosologies, the child learns to react quickly and correctly in non-standard 
situations, unloads, strengthens the nervous system, improves psycho-emotional state, 
stimulates research interest and manipulative activity, balancing vestibular and proprioceptive 
systems, each person with a disability has the opportunity to perform an individual rehabilitation 
program, which helps to realize one’s individual needs. 

Key words: rehabilitation center, children with disabilities, rehabilitation, correction, 
correctional and developmental techniques, correctional care, complexity, methodological 
foundations. 

 

УДК374.7.091:37.014.3(7-17):477)-028.46 
Олена Теренко 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0003-1427-921Х 

Лариса Клочко 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0003-1762-5894  

DOI 10.24139/2312-5993/2021.08/242-250 
 

ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 
 

Мета статті: проаналізувати північноамериканський досвід розвитку освіти 
дорослих ѐк чинник реформуваннѐ вітчизнѐного освітнього простору. Методи дослідженнѐ: 
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методів, а саме аналіз, синтез, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ та конкретно 
наукових методів, а саме: термінологічний аналіз, історико-генетичний аналіз, метод 
наукової екстраполѐції. Розглѐнуто освіту дорослих ѐк важливий інструмент формуваннѐ 
громадѐнського суспільства у США та Канаді. Здійснено компаративний аналіз концептів 
«активне громадѐнство» та «демократичне громадѐнство». Систематизовано принципи 
неформальної освіти дорослих. Проаналізовано особливості розвитку освіти дорослих в 
Україні в різні історичні періоди. 

Ключові слова: освіта дорослих, громадѐнське суспільство, активне 
громадѐнство, демократичне громадѐнство, США, Канада, Україна. 
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Постановка проблеми. Глобалізаціѐ та інтеграціѐ викликали 

необхідність запровадженнѐ концепції освіти впродовж життѐ, згідно з ѐкоя 

освіта дорослих ю важливим чинником суспільного розвитку й підготовки 

висококваліфікованих фахівців. Застосуваннѐ американського та канадського 

досвіду в галузі освіти дорослих ю важливим длѐ вітчизнѐної педагогічної 

науки, оскільки наша країна прагне до вдосконаленнѐ системи освіти 

відповідно до міжнародних стандартів та вважаютьсѐ демократичноя 

ювропейськоя країноя. Освіта дорослих ю не тільки інструментом само-

вдосконаленнѐ та саморозвитку, а й засобом формуваннѐ громадѐнського 

суспільства, оскільки сприѐю формування активних громадѐн. 

Аналіз актуальних досліджень. Вітчизнѐним компаративістами 

Н. Бідяк, І. Литовченко, Л. Лук’ѐновоя, Н. Терьохіноя, О. Огіюнко та ін. 

досліджувались особливості функціонуваннѐ американської системи 

освіти. Особливості функціонуваннѐ канадської системи освіти стали 

предметом дослідженнѐ в працѐх таких науковців, ѐк М. Борисова, 

В. Жуковський, Н. Мукан, І. Руснак та ін. 

Мета статті – окресленнѐ можливостей використаннѐ прогресивного 

американського і канадського розвитку освіти дорослих у контексті 

реформуваннѐ освітньої системи України. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації поставленої мети доцільним ю 

використаннѐ низки загальнотеоретичних методів, а саме: аналізу, синтезу, 

абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ та узагальненнѐ, ѐкі даять можливість з’ѐсувати 

стан розробленнѐ проблеми, сформувати вихідні положеннѐ і висновки; 

конкретно наукових методів, а саме: термінологічного аналізу, ѐкий 

дозволѐю уточнити визначеннѐ, розкрити сутність основних понѐть, 

історико-генетичного аналізу, ѐкий уможливляю простеженнѐ ґенези 

освіти дорослих, методу наукової  екстраполѐції, ѐкий дозволѐю розробити 

рекомендації щодо творчого використаннѐ американського й канадського 

досвіду у вітчизнѐному освітньому просторі. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток освіти дорослих у США і Љанаді 

маю тривалі традиції та надбаннѐ. У цьому контексті особлива увага 

приділѐютьсѐ питання громадѐнства. У США більш розповсядженим ю 

концепт «активне громадѐнство», що передбачаю активну участь громадѐн у 

той час ѐк у Љанаді застосовуютьсѐ концепт «демократичне громадѐнство», 

ѐке зоріюнтоване на формуваннѐ демократичних цінностей. Дані концепти ю 

схожими та взаюмодоповнявальними за змістом та сутністя, звертаять увагу 

на важливість солідарності, взаюморозуміннѐ культурних відмінностей, 

формуваннѐ громадѐнського демократичного суспільства. 
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У Хартії Ради Європи зазначено, що освіта длѐ демократичного 

громадѐнства передбачаю освіту, навчаннѐ, просвітницьку, інформаційну, 

практичну діѐльність, та активні дії, спрѐмовані на наданнѐ тому, хто 

навчаютьсѐ знань, умінь та навичок, а також моделей поведінки й 

ціннісного ставленнѐ та захист демократичних прав і обов’ѐзків членів 

суспільства, цінити різноманітність та відігравати активну роль у 

демократичному житті длѐ підтримки та захисту демократії та 

верховенства права (Belanger, 1998).  

Освіта длѐ активного громадѐнства та освіта длѐ демократичного 

громадѐнства демонструять, що освіта не може бути відділена від 

соціального середовища, тому врахуваннѐ специфіки економічної, 

політичної, соціальної сфер функціонуваннѐ громадѐнського суспільства ю 

важливим длѐ формуваннѐ активних громадѐн держави (Beatie, 1999).  

Освіта длѐ активного громадѐнства передбачаю наданнѐ громадѐнам 

знань, умінь та навичок, необхідних длѐ участі в житті суспільства; веденнѐ 

діалогу та вирішеннѐ конфліктних ситуацій, досѐгненнѐ консенсусу, 

спілкуваннѐ та взаюмодії, усвідомленнѐ прав і обов’ѐзків лядини, норм 

поведінки в суспільстві (Davis, 2009). 

Освіта длѐ активного громадѐнства ю складовим елементом освіти 

впродовж життѐ та суспільства, що навчаютьсѐ, й націлене на оволодіннѐ 

громадѐнськоя компетентністя, ѐка характеризуютьсѐ знаннѐм соціальних, 

громадѐнських та політичних структур. А неформальна освіта дорослих 

передбачаю розвиток дорослої лядини на засадах демократії, формуваннѐ 

соціальних компетентностей, служіннѐ державі (Bloom, 2001). 

Організаціѐ неформальної освіти ю багатогранним процесом, ѐкий 

передбачаю плануваннѐ, демократичне прийнѐттѐ рішень та дій, активну 

участь тих, хто навчаютьсѐ, у процесі навчаннѐ. Љлячовими принципами 

неформальної освіти дорослих длѐ активного громадѐнства ю принципи 

добровільності, ініціативності, взаюмодопомоги, взаюморозуміннѐ, 

готовності та прагненнѐ до змін, готовності до колективних дій у громаді. 

Прикладом використаннѐ можливостей неформальної освіти у 

практичній діѐльності длѐ активного громадѐнства ю народна школа 

«Хайландер». Дана освітнѐ інституціѐ була заснована в 1932 році ѐк 

осередок длѐ розв’ѐзаннѐ проблем окремих особистостей та проблем 

спільноти в цілому (Campbell, 2005).  

На думку М. Хортона, засновника даного навчального закладу, в 

основі  навчальної діѐльності маю лежати радикальна ідеѐ, запропонована 

суб’юктами навчального процесу. Освітні реформи не будуть 
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характеризуватисѐ високим рівнем ефективності, ѐкщо суб’юкти 

навчального процесу не будуть залучені до розробки реформ. В основі 

реформи маю лежати попередньо здобутий досвід.  Зверненнѐ до 

попереднього навчального досвіду передбачаю життюву активність та 

участь кожного учнѐ у навчальній діѐльності. Застосуваннѐ попереднього 

навчального досвіду передбачаю вихід за межі програм та інтеграція 

індивідуального навального досвіду в колективний навчальний досвід. До 

1942 року навчальна діѐльність була націлена на навчаннѐ лідерів 

народних рухів, профспілок, а з 1952 року – на подоланнѐ міжрасових 

конфліктів у суспільстві, то на початку ХХІ століттѐ актуальності набуваю 

економічна й екологічна грамотність, інтеграціѐ економічної та військової 

політики, формуваннѐ активної громадѐнськості (Campbell, 2005).  

Методи навчаннѐ, що застосовуятьсѐ в школі «Хайландер», націлені на 

реалізація поставленої мети – самоорганізації громади на засадах взаюмодії її 

учасників, беручи до уваги їх життювий досвід, а не на розбудові суспільства 

на засадах певної політичної чи релігійної доктрини. Љлячовим принципом 

функціонуваннѐ «Хайландер» ю добровільне об’юднаннѐ учасників громади та 

їх взаюмодіѐ. Не менш значущими ю принципи демократії, взаюмопідтримки 

та інтегрованої соціальної діѐльності. Відмінноя рисоя даної освітньої 

інституції ю те, що навчальний процес відбуваютьсѐ через діѐльність, в основі 

ѐкої лежить співпрацѐ викладачів та учнів. Педагогічний персонал 

дотримуютьсѐ думки, що длѐ розбудови громадѐнського суспільства на 

засадах демократії необхідноя ю її інтеграціѐ в повсѐкденну навчальну 

діѐльність. Навчальний процес побудований таким чином, що учнѐм постійно 

необхідно вирішувати навчальні завданнѐ за рахунок колективної діѐльності. 

Діѐльність викладачів націлена на навчаннѐ учнів самостійно приймати 

рішеннѐ та нести відповідальність за свою життѐ.  

Отже, народну школу «Хайландер» можна назвати установоя активної 

громадѐнськості, ѐка працяю длѐ розбудови демократичного суспільства та 

вихованнѐ активних і відповідальних громадѐн власної країни. 

У нашій державі ю вітчизнѐний досвід реформуваннѐ освіти 

дорослих. Так, у ХІХ – на початку ХХ століттѐ Х. Алчевська сформувала 

дидактичні та методичні засади освіти дорослих у недільних школах. 

Дослідницѐ видала посібник «Љнига дорослих», у ѐкому поѐснявались 

особливості навчаннѐ дорослих у недільних школах. Даний посібник 

перевидававсѐ декілька разів, оскільки застосовувавсѐ не лише в 

недільних школах, а й у недільно-вечірніх класах робітників, бібліотеках, 

читальнѐх, на курсах. М. Галущинський працявав директором гімназії та 
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відкрив загальноосвітній селѐнський університет, займавсѐ розробкоя 

теоретичних засад освіти дорослих на початку ХХ століттѐ та вважаютьсѐ 

першим вітчизнѐним андрагогом.   

У період до другої світової війни освіта дорослих здійсняваласѐ 

через рух за ліквідація неграмотності, ѐкий мав місце в гуртках, групах, 

хатах-читальнѐх, бібліотеках.  

У період післѐ другої світової війни зросла кількість шкіл длѐ робочої 

та сільської молоді, ѐкі, починаячи з 1958 року, були трансформовані в 

загальноосвітні школи длѐ дорослих. Найбільш розповсядженоя формоя 

освіти дорослих у 70-х роках була лекціѐ, ѐка читаласѐ в таких 

післѐдипломних закладах, ѐк інститути та факультети підвищеннѐ 

кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

У зв’ѐзку з визнаннѐм Україноя незалежності була зруйновна 

радѐнська система освіти дорослих: період незалежності України 

характеризуютьсѐ зниженнѐм чисельності народних університетів та вечірніх 

шкіл. Даний період визначаютьсѐ зниженнѐм рівнѐ фінансуваннѐ освіти 

дорослих та відкриттѐм приватних гуртків та тренінгів. На початку ХХІ століттѐ 

послуги з освіти дорослих надаять державні навчальні заклади, ѐкі працяять 

у сфері перепідготовки та підвищеннѐ кваліфікації працівників. Послуги з 

неформальної освіти дорослих надаятьсѐ некомерційними установами, ѐкі 

займаятьсѐ розробкоя навчальних програм у диверсифікованих освітніх 

проюктах, здійсняять перепідготовку тренерів длѐ проведеннѐ даних 

навчальних програм та видаять науково-методичну літературу. 

Наприклад, громадська організаціѐ «Знаннѐ» здійсняю видавництво 

літератури та заснувала відкритий «Університет сучасних знань»; організаціѐ 

«Просвіта», ѐка здійсняю видавництво літератури та отримую дотація від 

держави; Всеукраїнське координаційне бяро «Освіта дорослих України», ѐке 

функціоную за підтримки ЮНЕСЉО та інтегрую громадські, приватні, 

кооперативні та державні організації длѐ наданнѐ допомоги 

малозабезпеченим дорослим у навчальній діѐльності, особлива увага 

приділѐютьсѐ особам третього віку. Починаячи з 2000 року, організовуятьсѐ 

«Тижні освіти дорослих», протѐгом ѐких здійсняютьсѐ оцінка ѐкості послуг із 

освіти дорослих та нагороджуятьсѐ провідні організації й андрагоги. 

Проблемами неформальної освіти лядей пенсійного віку 

займаятьсѐ університети третього віку, що були відкриті в Љиюві, Љовелі, 

Дніпрі, Љременчуці, Євпаторії.  

У 2000 році групоя науковців Інституту педагогічної освіти та освіти 

дорослих була розроблена «Љонцепціѐ розвитку дистанційної освіти в 
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Україні», а проюкт концептуальних положень освіти дорослих в Україні був 

запропонований у березні 2009 року. У концепціѐх розкрито сутність понѐть 

«освіта дорослих», «дорослість», «зміст освіти дорослих», «дорослий учень», 

«навчаннѐ дорослого», «технології навчаннѐ дорослого», «андрагог». 

За часів незалежності та переходу України до ринкової економіки 

актуальним стаю розвиток умінь та навичок адаптуватисѐ до постійно 

змінних та кризових ситуацій. Вітчизнѐна система освіти дорослих маю 

розвиватисѐ, ураховуячи вітчизнѐні культурні та історичні особливості, 

специфіку вітчизнѐного менталітету й особливості формуваннѐ світової 

системи освіти дорослих. 

Таким чином, актуальності набуваю запозиченнѐ та творче 

застосуваннѐ у вітчизнѐний системі освіти дорослих канадського та 

американського досвіду. Так, удосконалення рівнѐ функціонуваннѐ 

вітчизнѐної системи освіти дорослих сприѐтимуть такі положеннѐ. 

Розробити нормативно-правову базу функціонуваннѐ системи освіти 

дорослих: ухвалити законодавчі та регламентуячі акти, спеціальні закони 

або відповідні частини загальних законів про освіту, у ѐких розкривалисѐ б 

понѐттѐ, функції, завданнѐ освіти дорослих; статус, категорії дорослих 

учнів; склад контингенту освіти дорослих; джерела фінансуваннѐ освіти 

дорослих (урѐдове фінансуваннѐ, гранти, співпрацѐ з бізнесовими 

структурами, службами зайнѐтості, інші фінансові ресурси); права й 

обов’ѐзки суб’юктів педагогічного процесу; інституалізувати освіту дорослих 

ѐк незалежну сферу розвитку освіти, адже відсутність законодавчих норм 

породжую неузгодженість наукових досліджень і відсутність структурної 

юдності системи освіти дорослих. 

Підвищити рівень розвитку клячових теоретичних, методологічних, 

технологічних, науково-методичних засад освіти впродовж життѐ, 

ураховуячи психологічні особливості дорослої лядини, адже незначна 

кількість наукових досліджень та розробок технологічних особливостей 

навчаннѐ дорослих впливаю на зниженнѐ рівнѐ ефективності здійсненнѐ 

педагогічного процесу. 

Залученнѐ суспільних рухів до формуваннѐ способів організації освіти 

дорослих. 

Формуваннѐ співпраці між інституціѐми освіти дорослих та ринком 

праці, що сприѐтиме прийнѐття до уваги запитів замовників. Сформувати 

концепція гнучкої, багаторівневої диверсифікованої системи освіти 

дорослих. Здійснити вітчизнѐні дослідженнѐ освіти дорослих длѐ зібраннѐ 

статистичних даних, що демонструять вік, стать, родинний та соціальний 
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статус, рівень функціональної грамотності дорослих учнів. Відкрити 

кафедри андрагогіки, андрагогічної майстерності, факультети андрагогіки в 

педагогічних закладах вищої освіти та закладах підвищеннѐ кваліфікації, 

викладачі ѐких будуть забезпечувати підготовку консультантів, тьяторів, 

соціальних працівників. 

Ввести спеціальність «андрагогіка» в перелік спеціальностей 

післѐдипломної професійної освіти. Здійснявати підготовку, 

перепідготовку та підвищеннѐ кваліфікації андрагогів у магістратурі на 

спеціальних тренінгах, курсах, за рахунок стажуваннѐ за кордоном.  

Запровадженнѐ додаткових пільг, фінансових та соціальних 

заохочень длѐ формуваннѐ вмінь адаптуватисѐ до складних та 

диверсифікованих умов життѐ. Сформувати організаційну структуру освіти 

дорослих, застосовуячи навчальні заклади та структурні підрозділи різних 

форм власності, а саме державної, громадської, приватної. Підвищити 

рівень ефективності дистанційної освіти дорослих, ѐка формую масовість, 

загальнодоступність та безперервність професійної освіти. Підвищити 

рівень ефективності просвітницької діѐльності, ѐка націлена на підвищеннѐ 

рівнѐ культури та соціальної активності громадѐн. Визнати освіту дорослих 

обов’ѐзковоя складовоя системи неперервної освіти, розширити й 

удосконалити систему неформальної освіти дорослих в умовах 

професійної діѐльності та у вільний від роботи час, оскільки даний вид 

освітніх послуг ю джерелом розвитку мотиваційної сфери особистості 

формуячи навички самовдосконаленнѐ та духовного розвитку. 

Забезпечити валідація та сертифікація попередньо здобутої освіти, 

що ю фактором розширеннѐ індивідуальної навчальної траюкторії, сприѐю 

підвищення навчальної мотивації, сприѐю професійному розвитку й 

підготовці висококваліфікованих кадрів, ѐкі ю запорукоя функціонуваннѐ 

економіки заснованої на знаннѐх.  

Розробити програму, що враховую особливості лядей похилого віку 

та лядей, ѐкі не володіять державноя мовоя. Проводити заходи, 

спрѐмовані на пропаганду освіти впродовж життѐ та неперервного 

самовдосконаленнѐ. Розробити систему маркетингу консультаційної та 

інформаційної підтримки освіти дорослих. Забезпечити реалізація стратегії 

партнерства з освіти дорослих на міжнародному рівні. 

Висновки. Результати проведного дослідженнѐ даять підстави 

стверджувати, що американський та канадський досвід у сфері освіти 

дорослих дозволить гармонізувати національні традиції та світові 

надбаннѐ на засадах гуманізму й демократизму, надати високоѐкісні 
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освітні послуги дорослому населення, синхронізувати вітчизнѐну систему 

освіти дорослих зі світовими тенденціѐми, забезпечити умови ефективного 

розвитку освіти дорослих та її вплив на економічний розвиток держави. 

Перспективами для подальших досліджень вважаюмо проведеннѐ 

порівнѐльно-педагогічних досліджень стосовно проблеми визнаннѐ 

результатів неформальної освіти дорослих у зарубіжних країнах.   

ЛІТЕРАТУРА 
Avis, J. (1995). The Validation of Learner Experience: A Conservative Practice. Studies in the 

Education of Adults, 27 (2), 173-187. 
Baker, H. (1993). A History of CAUCE: Its Formation, Development, and Role. Canadian 

Journal of University Continuing Education, Vol. 21, 37-65. 
Beatie, E. (1999). Montreal Public Education in the Mass Media: National Farm Radio Forum 

on CBC Radio. Concordia: Concordia University.  
Belanger, C. (1998). Prior Learning Assessment (PLA) in Canadian Universities. Canadian 

Journal of Higher Education, Vol. 28, 99-120. 
Bloom, M. (2001). The Brain Gain: Economic Effects of Recognizing Learning and Learning 

Credentials in Canada.  Ottawa : Conference Board of Canada.   
Campbell, A. (2001). Breaching the Barriers to Workplace Literacy. Ottawa: The Conference 

Board of Canada.  
Campbell, A. (2005). Profiting from Literacy: Creating a Sustainable Workplace Literacy 

Program. Ottawa: The Conference Board of Canada.  
Davis,  R. (2009). Building a Road Map for the “Lost Highway” of Adult Learning: The Legacy 

of the Adult Learning Knowledge Centre. Ottawa: Adult Learning Knowledge Centre.  
Davison, Ph. (2009). Understanding PLAR as an Asset-Based Approach to Increase Participation in 

Adult Learning: Perspectives from Users, Service Providers and Stakeholders. Ottawa: 
Adult Learning Knowledge Centre, Canadian Council on Learning.  

Day, M. (2000). Developing Benchmarks for Prior Learning Assessment – Practitioner 
Perspectives. Toronto : Human Resources Development Canada.  

РЕЗЮМЕ 
Теренко Елена, Клочко Лариса. Североамериканский опыт развитиѐ 

образованиѐ взрослых как важный фаткор реформированиѐ отечественного 
образовательного пространства. 

Цель статьи: проанализировать североамериканский опыт развитиѐ 
образованиѐ взрослых как важный фактор реформированиѐ отечественного 
образовательного пространства. Методы исследованиѐ: длѐ достижениѐ 
поставленной цели использовалсѐ комплекс общетеоретических методов, а именно 
анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, и конкретно-научных 
методов, а именно: терминологический анализ, историко-генетический  анализ, 
метод научной экстраполѐции. Рассмотрено образование взрослых как важный 
элемент формированиѐ гражданского общества в США и Канаде. Проведен 
компаративный анализ концептов «активное гражданство» и «демократическое 
гражданство». Систематизировано принципы неформального образованиѐ 
взрослых. Проанализированы особенности развитиѐ образованиѐ взрослых в Украине 
в разные исторические периоды. 

Ключевые слова: образование взрослых, гражданское общество, активное 
гражданство, демократическое гражданство, США, Канада, Украина. 
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SUMMARY 
Terenko Olena, Klochko Larysa. North American experience of adult education 

development as an important factor of national educational space reformation. 
The aim of the article is to analyze North American experience of adult education 

development as an important factor of national educational space reformation. Methods of 
research: for fulfilment of the mentioned aim the following methods are applied: a system of 
general theoretical methods, in particular analysis, synthesis, comparison, abstraction, concrete 
scientific methods in particular term analysis and historical genetic analysis. Nowadays informal 
adult education is viewed as a means of adult educational needs fulfilment, their perfection and 
self-development and as a mechanism of democratic society formation, for it helps to form 
socially active citizens, who are mobile in professional and social contexts to rapid changes in 
social environment. Key concepts in American and Canadian state and society formation are 
“activity”, “civil society”, “democratic society”. Movement for civil rights is the most vivid social 
phenomenon in Canadian and American history. 

Analysis of peculiarities of adult education development in different historical periods 
in Ukraine is conducted. Adult education as an important element of civil society formation in 
the USA and Canada is viewed. Analysis of concepts “active citizenship” and “democratic 
citizenship” is conducted. Principles of informal adult education are systematized. 
Recommendations concerning creative application of positive ideas of American and 
Canadian experience in national adult education system are worked out.  

Results of the conducted research work give opportunity to state that American and 
Canadian experience in the field of adult education can help to create harmony between 
national traditions and world achievements on the basis of humanism and democracy; to 
give high quality educational service to adults, synchronize national system of adult 
education with world tendencies, provide conditions for adult education development and its 
influence on economic development of the state. 

Key words: adult education, active citizenship, democratic citizenship, USA, Canada, 
Ukraine, civil society. 
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В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 

У статті здійснено аналіз застосуваннѐ андрагогічного підходу в підготовці 
менеджерів освіти в ювропейському освітньому просторі. Мета статті: 
обґрунтувати особливості підготовки менеджерів освіти в ювропейських країнах з 
урахуваннѐм андрагогічного підходу. Методи дослідженнѐ: загальнонаукові методи 
(аналіз, синтез, індукціѐ, дедукціѐ), методи аналогії й порівнѐльно-педагогічного 
аналізу; систематизаціѐ, узагальненнѐ, оцінки виѐвлених особливостей. Підкреслено, 
що длѐ успішної професійної діѐльності менеджери  длѐ системи освіти дорослих 
повинні володіти сукупністя знань із менеджменту освіти, з урахуваннѐм 
особливостей освіти дорослих, управліннѐ системоя закладів, що надаять послуги з 
навчаннѐ дорослих, управліннѐ функціонуваннѐм системоя освітоя дорослих та 
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операції, пов’ѐзані з плануваннѐм, організаціюя, упровадженнѐм та оцінкоя 
результатів діѐльності курсів, програм та заходів з навчаннѐ дорослих.  

Ключові слова: менеджер освіти дорослих, компетенції,  ювропейський 
освітній простір, професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні сучасний менеджер освіти – це 

клячова постать процесу модернізації освітньої галузі, а сформованість його 

організаторських ѐкостей ю найважливішим показником ѐкості освіти, що 

дозволѐю долучитисѐ до світової культури управліннѐ й використати 

накопичений досвід. При цьому складність та багатоаспектність професійної 

культури менеджера освіти ѐк особистісного новоутвореннѐ вимагаю уваги до 

всіх її напрѐмів. 

Серед пріоритетних завдань розвитку освіти незмінно актуальним ю 

завданнѐ кадрового потенціалу системи освіти, зокрема з підготовки та 

професійного вдосконаленнѐ дорослих, розвитку їх здатності до 

самоорганізації, саморегулѐції та самоактуалізації. Необхідність розвитку 

освіти дорослих сьогодні зумовлена ѐк динамікоя соціального й науково-

технічного прогресу, змінами у змісті й характері праці та суспільної 

діѐльності лядей, збільшеннѐм вільного часу та можливостей його 

раціонального використаннѐ. Увага до освіти дорослих у нашій країні 

викликана також запитами ринку праці, головними вимогами ѐкого до 

фахівцѐ стаять компетентність і професіоналізм.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема  підготовки менеджерів 

освіти була предметом вивченнѐ українських і ювропейських дослідників. 

Українські вчені Н. Бідяк (Бідяк, 2009), Л. Лук’ѐнова (Лук’ѐнова, 2013), Н. 

Протасова (Державне управліннѐ у сфері освіти, 2012), О. Самойленко 

(Самойленко, 2019) приділѐли увагу теорії та практиці управліннѐ освітоя та 

професійній підготовці менеджерів освіти дорослих. Болгарські науковці В. 

Гярова, Й. Парванова, Е. Рангелова, І. Прокоп, Б. Љрівірадюва (Гярова и др., 

2013; Гярова, 2009) розглѐдали особливості діѐльності керівника в 

управлінні сучасним закладом освіти. Чеські вчені М. Љубеш, Д. 

Спілбергова, Р. Љурніцкі (Kubeš et al., 2004; Malach, 2003) та інші ѐк основні 

критерії формуваннѐ позитивного освітнього середовища в освіті дорослих 

і вибору методів освіти дорослих визначали стандарти управліннѐ 

закладом освіти та умови формуваннѐ й розвитку управлінських 

компетенцій. Автори відзначаять, що підготовка менеджерів освіти в 

ювропейській освіті базуютьсѐ на компетентнісному та андрагогічному 

підході. 

Мета статті – обґрунтувати особливості підготовки менеджерів освіти 

в ювропейських країнах з урахуваннѐм андрагогічного підходу. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

252 

Методи дослідження. З’ѐсуваннѐ особливостей андрагогічного підходу 

в підготовці менеджерів освіти в ювропейському освітньому просторі ми 

здійснявали на основі методів: загальнонаукових (аналіз, синтез, індукціѐ, 

дедукціѐ) – длѐ характеристики галузі знань та компетентностей, ѐких повинні 

набути фахівці менеджменту освіти дорослих; аналогії та порівнѐльно-

педагогічного аналізу – длѐ виѐвленнѐ подібності й відмінності змісту 

професійної підготовки менеджерів освіти дорослих; систематизації 

узагальненнѐ, оцінки виѐвлених особливостей у перспективному плані. 

Виклад основного матеріалу. Підкреслимо, що виконаннѐ 

менеджерських функцій передбачаю підвищеннѐ андрагогічної 

компетентності, ѐка охопляю розуміннѐ особливостей освіти дорослої 

лядини; знаннѐ особливостей дорослого ѐк суб’юкта освітньої діѐльності; 

володіннѐ освітніми технологіѐми, адекватними особливостѐм позиції 

дорослого здобувача освіти (Бідяк, 2009). Дослідники З. Палан та Т. Лангер 

визначаять андрагогічну компетентність ѐк сукупність теоретичних знань і 

практичного досвіду, доповнених педагогічними навичками, у галузі освіти 

дорослих. Свідченнѐм наѐвної андрагогічної компетентності ю, на думку 

науковців, наѐвність профільної освіти (андрагога) й відповідного 

сертифікату професійної кваліфікації менеджера освіти (Palán, Langer, 2008). 

Болгарська дослідницѐ В. Гярова виокремляю дві групи компетенцій 

менеджера освіти дорослих, ѐких вони маять набути в системі  

професійної підготовки: загальні і специфічні.  

Загальна компетентність вклячаю: 

1. Љомпетентність системного відображеннѐ найвищого рівнѐ 

професійної діѐльності, навчаннѐ й особистісного розвитку, що 

виражаютьсѐ в умінні плануваннѐ, організації, упровадженнѐ та оцінки 

професійних і особистісних пріоритетів та завдань, що стосуютьсѐ 

особистості й професійного розвитку. 

2. Љомунікативна компетентність – навички спілкуваннѐ в 

неоднорідній групі. 

3. Експертна компетентність – навички рефлексії на досвід своюї 

діѐльності (на ефективність проведеного курсу) та на досвід участі в інших 

навчальних заходах і проюктній діѐльності, навички оціняваннѐ й аналізу 

результатів. 

4. Дидактична компетентність – уміннѐ відбору та використаннѐ 

адекватних підходів, методів та прийомів виконаннѐ конкретних 

навчальних завдань у відповідності до мети та завдань конкретної 

професії, часу тощо. 
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5. Управлінська компетентність – навички діагностувальної діѐльності 

та делегуваннѐ повноважень щодо прийнѐттѐ рішень. 

6. Љомпетентність управліннѐ групоя дорослих здобувачів освіти. 

Водночас В. Гярова підкресляю важливість специфічної 

компетентності, сукупність ѐких вона поділѐю на дві групи: компетенції, 

безпосередньо пов’ѐзані з навчальним процесом та компетенції, 

опосередковано пов’ѐзані з навчальним процесом (Гярова, 2013, с. 24). 

До специфічних компетенцій, ѐкі безпосередньо пов’ѐзані з 

навчальним процесом в освіті дорослих, дослідницѐ відносить: 

компетентність щодо оцінки попереднього досвіду дорослих здобувачів 

освіти, їх потреби в навчанні, занѐть, мотивації і бажаннѐ; компетентність 

проюктуваннѐ навчального процесу длѐ дорослих навички вибору 

правильних стилів навчаннѐ, дидактичних методів, змісту навчаннѐ, цілей 

процесу навчаннѐ; компетентність щодо полегшеннѐ процесу навчаннѐ 

дорослих, тобто теоретична і практична підготовка до стимуляваннѐ 

розвитку дорослих студентів, підтримка освітнього середовища; 

стимуляваннѐ діагностики та розвиток корисних навичок; використаннѐ 

колективного навчаннѐ; мотиваціѐ на досѐгненнѐ успіху; компетентність із 

проведеннѐ моніторингу та оціняваннѐ процесу навчаннѐ дорослих та 

його вдосконаленнѐ; формуваннѐ навичок самооцінки та групового 

оціняваннѐ; постійна підтримка зворотного зв’ѐзку; компетентність длѐ 

профоріюнтації (навички проведеннѐ консультацій, веденнѐ діалогу; 

плануваннѐ кар’юри; вибір стратегії розвитку кар’юри, контроля); 

компетентність проюктуваннѐ та моделяваннѐ навчального плану тощо. 

Як опосередковані компетенції В. Гярова визначаю такі: компетенціѐ 

управліннѐ фінансовими ресурсами й оцінки соціальних та економічних 

вигод від їх забезпеченнѐ; компетентність управліннѐ персоналом в 

установі длѐ освіти дорослих; компетентність у загальному управлінні й 

адмініструванні закладу освіти та управліннѐ ѐкістя пропонованих послуг; 

компетентність у маркетингу та зв’ѐзках із громадськістя. 

Отже, ѐк підкресляю Л. Лук’ѐнова, стаю очевидним, що длѐ роботи в 

освітньому середовищі з дорослими потрібні високоосвічені професіонали, 

ѐкі маять відповідну професійно-психологічну підготовку, що ґрунтуютьсѐ 

на андрагогічних засадах (Лук’ѐнова, 2013, с. 8).  

Слід підкреслити, що длѐ успішної професійної діѐльності менеджери 

длѐ системи освіти дорослих повинні володіти сукупністя знань із 

менеджменту освіти, з урахуваннѐм особливостей освіти дорослих: по-

перше, це знаннѐ з управліннѐ системоя закладів, що надаять послуги з 
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навчаннѐ дорослих; по-друге, знаннѐ з управліннѐ лядьми в системі освіти 

та персоналу длѐ дорослих в окремих установах, що пропонуять навчаннѐ 

(послуги) длѐ дорослих; по-третю, знаннѐ щодо управліннѐ 

функціонуваннѐм системоя освіти дорослих та операції, пов’ѐзані з 

плануваннѐм, організаціюя, упровадженнѐм та оцінкоя результатів 

діѐльності курсів, програм та заходів з навчаннѐ дорослих. 

Водночас, виконаннѐ інших обов’ѐзків або «ролей», вимагаять від 

них знань з великої кількості інших галузей знань, що і відповідаю 

вищевикладеній думці В. Гярової про загальні і спеціальні компетентності. 

Отже, основні галузі знань, ѐких повинні набути менеджери освіти 

дорослих, ю дотичними до таких сфер:  

1. Загальна теоріѐ управліннѐ – повинна дати основу культури 

управліннѐ майбутніх керівників освітоя, навчаячи їх керувати освітньоя 

діѐльністя найкраще длѐ того, щоб забезпечити виживаннѐ закладу освіти 

в конкурентному середовищі. 

2. Андрагогіка – забезпечую базові знаннѐ в галузі організації послуги 

з навчаннѐ дорослих, можливості дорослих дізнатисѐ їх, забезпечую 

систему освіти дорослих, вивчаю специфічні особливості дорослих ѐк 

здобувачів освіти. 

3. Управліннѐ освітоя дорослих – знаннѐ щодо специфіки управліннѐ 

системоя освіти дорослих, управліннѐ різними типами установ, що 

надаять послуги з навчаннѐ та управліннѐ освітнім процесом із 

дорослими, а також знаннѐ основ освітньої політики. 

4. Організаційний менеджмент – знаннѐ та вміннѐ, пов’ѐзані з 

управліннѐ заходів щодо різних аспектів керівництва організаціюя: 

організаційна діагностика, стратегічне управліннѐ, організаційне 

управліннѐ, оперативне управліннѐ, інноваційне управліннѐ, організаційна 

культура. 

5. Економіка, фінансуваннѐ та бяджет освіти та освітніх послуг длѐ 

дорослих (на різних рівнѐх) – знаннѐ та вміннѐ, пов’ѐзані з кваліфікованим 

управліннѐ бяджетом (у тому числі в умовах кризи), залученнѐ додаткових 

доходів, обмеженнѐ витрат без шкоди длѐ ѐкості освіти, управліннѐ 

делегованими бяджетами, а також маркетинг та реклама освітніх послуг, 

укладаннѐ контрактів, управліннѐ інформаційними технологіѐми тощо. 

6. Стратегічне управліннѐ лядськими ресурсами в освіті – знаннѐ та 

навички, пов’ѐзані з управліннѐм персоналом (лядські ресурси) та PR-

стратегії (зв’ѐзок із громадськістя), управліннѐ ѐкістя тощо з акцентом на 

освіту дорослих. 
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7. Лідерство – знаннѐ та вміннѐ, пов’ѐзані з конструяваннѐм 

управлінських рішень, стилѐми управліннѐ, керівництвом та підтримкоя 

управлінської діѐльності в освіті дорослих. 

У разі, коли посадова особа маю розширені функції, їй також потрібні 

додаткові знаннѐ, наприклад, із предметів: «Освітнѐ політика у сфері освіти 

дорослих», «Моделі управліннѐ системами та структурами освіти длѐ 

дорослих», «Управліннѐ ѐкістя освіти», «Управліннѐ змінами (управліннѐ 

інноваціѐми)», «Управліннѐ ризиками у сфері освіти дорослих», 

«Управліннѐ процесом навчаннѐ з дорослими учнѐми», «Управліннѐ 

освітоя в системі освіти длѐ дорослих», «Права студентів ѐк проблема 

управліннѐ» та ін. 

Причому важливим ю врахуваннѐ попередніх знань, попередньої 

кваліфікації, оскільки освітній пакет буде залежати від знань і компетенцій, 

набутих у попередній підготовці Так, підготовка фахівців з менеджменту 

освіти длѐ дорослих в Софійському університеті «Свѐтого Љлимента 

Охридського» на педагогічному факультеті  передбачаю вкляченнѐ до 

навчального плану длѐ здобувачів освіти, ѐкі маять педагогічну освіту, такі 

дисципліни (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Навчальний план підготовки менеджерів освіти дорослих 

Софійського університету «Святого Климента Охридського» 
Базові курси 
(дисципліни) 

Спеціалізаціѐ 
підготовка 

Вибіркові курси 
(не менше 5 курсів) 

Андрагогіка 
Психологіѐ 
Менеджмент освіти 
дорослих 
Управліннѐ лядськими 
ресурсами 
Цифрова грамотність 
(ІЉТ в освіті дорослих) 
 

Андрагогічна дидактика 
Управліннѐ навчальними 
програмами 
Психологіѐ навчаннѐ 
Доцимологіѐ 
Управліннѐ та контроль за 
ѐкістя навчального процесу 
Розвиток кар’юри та консалтинг 
Дидактика  

Управліннѐ змінами 
Љомандна робота 
Інтерактивний тренінг 
Самоуправліннѐ 
Спілкуваннѐ в освітньому 
процесі з дорослими 
Викладаннѐ та навчаннѐ в 
середній школі 
Мультикультурна освіта 
дорослих 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Оріюнтовно, такі самі дисципліни забезпечуять змістову підготовку 

фахівців із менеджменту освіти в чеській системі освіти. У Љарловому 

Університеті (м. Прага) здійсняютьсѐ підготовка за спеціальністя 

«Андрагогіка і управліннѐ освітоя», ОС «Магістр» на основі вивченнѐ  

відповідних дисциплін за циклами (табл. 2). 
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Таблицѐ 2 

Навчальний план спеціальності  «Андрагогіка і менеджмент освіти» 

Карлов Університет (м. Прага) 2020-2021 навчальний рік 
Обов’язкові нормативні дисципліни Кредити Семестр 

Вступ до спеціальності Залік 4 1 

Андрагогіка Іспит 6 1 

Управліннѐ  освітоя Іспит 6 1 

Економіка в освіті Іспит 4 1 

Право в освіті Іспит 4 1 

Іноземна мова 1 – англійська мова Залік 3 1 

Теоріѐ освіти дорослих Іспит 5 2 

Методологіѐ дослідженнѐ Залік 4 2 

Соціологіѐ праці і організації Іспит 4 2 

Іноземна мова ІІ – англійська мова Залік 3 2 

Соціокультурна андрагогіка Іспит 6 3 

Управліннѐ ѐкістя освіти Іспит 5 3 

Управліннѐ маркетингом в освіті Іспит 5 3 

Використаннѐ ІЉТ в освіті Іспит 3 3 

Виконаннѐ дипломної роботи, І етап Залік 5 3 

Андрагогічне консультуваннѐ Іспит 5 4 

Теоріѐ освіти літніх лядей Іспит 4 4 

Етика в освіті Залік 4 4 

Виконаннѐ дипломної роботи, ІІ етап Залік 5 4 

Обов’язкові вибіркові дисципліни (ліміт групи - 4) 

Організаціѐ поведінки Залік 4 4 

Організаційна поведінка Залік 4 4 

Небов’язкові вибіркові дисципліни (ліміт групи - 4≥0) 

Спеціальна андрагогіка Залік 3 1,2 

Диджілітизаціѐ в освіті Залік 3 2 

Љультура і PR освітніх організацій Залік 3 2 

Мотиваціѐ працівників в освіті Залік 3 2 

Маркетингові комунікації в освіті Залік 3 2 

Тенденції управліннѐ персоналом Залік 3 2 

Практикум з менеджменту Залік 3 2 

Необов’язкові факультативні предмети (ліміт групи – 16) 

Освітнѐ політика Іспит 4 4 

Андрагогічна дидактика Іспит 4 4 

Система роботи з персоналом Іспит 4 4 

Управліннѐ талантами Іспит 4 4 

Професійна освіта длѐ дорослих Іспит 4 3 

Љомпетенції в освіті Іспит 4 3 

Стратегії управліннѐ освітніми організаціѐми Іспит 4 3 

Стратегіѐ розвитку лядських  ресурсів Іспит 4 3 

Джерело: розроблено автором на основі: Studijní obor: Andragogika a 

management vzdělávání. 
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Поѐсненнѐ до навчального плану: Љредити на обов’ѐзкові предмети – 

1-й рік – 46 кредитів; 2-й рік – 42 кредити; всього – 88 кредитів. Љредити на 

обов’ѐзкові дисципліни за вибором: 2-ий рік – 20 кредитів. 

Таким чином, рівень магістерської підготовки за спеціальністя 

«Андрагогіка і менеджмент освіти» передбачаю навчаннѐ впродовж чотирьох 

семестрів, за результатами ѐкого випускник здобуваю кваліфікація 

«Менеджер освітньої діѐльності». За час навчаннѐ в магістратурі студенту 

необхідно опанувати 108 кредитів, із ѐких найбільшу кількість становлѐть 

професійні і професійно оріюнтовані предмети. Достатньо велика кількість 

годин відведено на базові предмети, ѐкі у структурі підготовки займаять не 

менше 16–22 кредитів, тоді ѐк на дисципліни за вільним вибором відведено 

10 кредитів. На підготовку дипломної роботи також відводитьсѐ 10 кредитів. 

Слід зазначити, що особливістя професійної підготовки менеджера освітньої 

діѐльності в Чехії ю практична спрѐмованість. 

Дещо інший підхід до підготовки менеджерів освіти дорослих 

спостерігаютьсѐ у Словаччині. Так, О. Самойленко зазначаю, що система 

підготовки фахівців у галузі освіти дорослих у Словаччині передбачаю 

профільну освіту лише длѐ тих фахівців, ѐкі працяять з дорослими у 

різноспрѐмованих закладах освіти, за умовами акредитації в ѐких фахівець 

повинен мати освіту андрагога. Зокрема, длѐ педагогів у галузі освіти 

дорослих, ѐкі пройшли навчаннѐ в закладах вищої освіти на учительських 

програмах, не існую обов’ѐзкової вимоги отриманнѐ спеціальної 

андрагогічної підготовки (Самойленко, 2019, с. 296). Проте акредитовані 

спеціальні навчальні програми подальшої освіти одніюя з умов длѐ фахівцѐ 

в галузі освіти дорослих визначаять наѐвність відповідної освіти андрагога 

(Narodna rada Slovenskej republiky, 2009; Zakon, 2009, c. 317). 

Слід підкреслити, що у практиці навчаннѐ дорослих у 

центральноювропейських країнах маять місце різні ситуації. Деѐкі освітні 

організації маять систематизовану позиція лідера в освіті дорослих або 

організатора освіти длѐ дорослих. Інші не маять такої систематизованої 

роботи, але в них ю лядина (особи), з ѐкоя вони матимуть справу в 

управлінні або організаціѐ навчаннѐ дорослих.  

Практика показала, що таке понѐттѐ, ѐк керівник освіти длѐ дорослих 

та організатор освіти дорослих у деѐких організаціѐх також означаю певну 

відмінність у професійній діѐльності. Љерівник освіти дорослих, наприклад, 

маю більший нахил до діѐльності, що пов’ѐзано із завданнѐм розвитку і 

плануваннѐм освіти та управліннѐ, тоді ѐк організатор освіти більше 

піклуютьсѐ про організація освіти. Але часто інша назва не маю змістової 
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відмінності, оскільки багато організацій використовуять термін «організатор 

освіти дорослих» відповідно до стандартної класифікації професій, хоча 

насправді такий організатор освіти також виконую багато завдань у галузі 

розвитку, плануваннѐ, управліннѐ освітоя (Гярова, 2009, с. 62). 

Таким чином, можна зробити висновок, що професійна підготовка 

фахівців із менеджменту освіти дорослих у центральноювропейських 

країнах та її змістове наповненнѐ спрѐмоване на формуваннѐ 

компетентностей ѐк загальних, так і спеціальних. 

Як стверджуять М. Љубеш, Д. Спіллерова і Р. Љурницький (Kubeš, 

Spillerová, Kurnický, 2004, с. 88), саме стратегії розвитку лядських ресурсів, 

засновані на компетенціѐх, та знаннѐх щодо особливостей освіти дорослих 

будуть застосовуватисѐ все частіше й частіше в найближчі роки. 

Љомпетентнісний підхід в освіті дорослих використовую системи, схеми і 

профілі компетенцій ѐк інструменти длѐ виѐвленнѐ потреб у галузі розвитку, а 

також длѐ створеннѐ програмних структур самоосвіти або наданнѐ освітніх 

можливостей організаціюя (Armstrong, 1999, с. 241). Љомпетенції виникаять, 

розвиваятьсѐ і зникаять протѐгом життѐ, що означаю, що вони тісно пов’ѐзані 

з віком лядини. Деѐкі компетенції в певний віковий період не можуть бути 

активними взагалі або тільки обмеженоя міроя. Тому важливо оцінити, ѐкі 

компетенції ю активні та ѐкі потрібно розвивати, на розвиток ѐких потрібно 

спрѐмовувати освітній процес і ѐкий освітній продукт у зв’ѐзку з цим потрібно 

розроблѐти з точки зору кар’юри конкретного менеджера (Koučování 

managerů, 2007, s. 58-60), ураховувати типологія здобувачів освіти. Вимоги 

до новачків, безумовно, будуть відрізнѐтисѐ від вимог до менеджера освіти з 

досвідом роботи, професіонала чи навіть експерта (Lidský kapitál..., 2004, 

s. 94). Љожен менеджер не повинен розвивати всі компетенції відповідного 

професійного рівнѐ, а розвивати ті, ѐкі ю важливими длѐ реалізації конкретних  

професійних завдань.  

Європейські науковці стверджуять, що розвиток компетенцій менед-

жерів освіти дорослих, ѐк правило, може формуватисѐ трьома способами: 

розвиток сильних сторін, де освіта оріюнтована на розвиток і максимальний 

розвиток того, що менеджер вже добре виконую, тобто фокус на формуванні 

лідерських ѐкостей; розкриттѐ потенціалу або з’ѐсуваннѐ того, чи немаю 

невиѐвлених талантів, у зв’ѐзку з чим робитьсѐ спроба запропонувати спро-

бувати щось нове, чого в менеджера не було можливості спробувати раніше, 

тобто розширити межі можливостей професійної діѐльності; підвищеннѐ 

гнучкості в сфері слабких місць, де завданнѐ розвитку ю заповненнѐ 

відсутності знань або сформованих  навичок (Lidský kapitál.., 2004, s. 130). 
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Як показую накопичений у ювропейських країнах досвід, педагоги, 

менеджери освіти більш мотивовані до навчаннѐ, коли програми 

підвищеннѐ кваліфікації просуваятьсѐ ѐк інструмент неформальної освіти 

(Димитрова, 2013; Державне управліннѐ, 2012, с. 110). Навчаннѐ повинно 

розглѐдатисѐ і пропонуватисѐ не ѐк додаткове навантаженнѐ, а ѐк 

можливість підвищити свій професіоналізм, ознайомитисѐ з цікавим 

досвідом і поліпшити перспективи кар’юрного росту. 

Формування нового педагогічного мисленнѐ, розширеннѐ рольового 

репертуару фахівцѐ з менеджменту освіти і виходу на рівень, де 

поюднуятьсѐ знаннѐ, наѐвний управлінський і педагогічний досвід, 

самоосвіта й саморозвиток сприѐю застосуваннѐ ефективних методів 

навчаннѐ в освіті дорослих (Malach, 2003, s. 27).  

Вивченнѐ досвіду підготовки менеджерів освіти засвідчило, що в 

університетах центральноювропейських країн (наприклад, Љарлів 

Університет у Празі (кафедра андрагогіки і управліннѐ освітоя) перевагу 

надаять активним методам навчаннѐ. На основі аналізу наукових 

педагогічних досліджень ми визначили, що ефективними ю дидактична гра, 

модераціѐ дискусій учасників, максимальна концентраціѐ на практичних 

ситуаціѐх, рольові ігри, особисті тести, групова і індивідуальна робота, 

тематичні дослідженнѐ, відео тренінг, кейс-ситуації тощо. Підвищувати 

ѐкість освітніх послуг і результатів навчаннѐ дозволѐю конструяваннѐ 

нового зміст і форм освіти (онлайн-семінари, відеоконференції, педагогічні 

фестивалі, панорами педагогічних ідей, педагогічні ринги, регіональні 

навчально-методичні комісії, майданчики стажуваннѐ, мережеві спільноти, 

мережеві групи, робочі групи, стажуваннѐ, майстер-класи, освітні тренінги, 

наукові лабораторії, корпоративне навчаннѐ, відеолекціі, щорічні 

соціально-значимі заходи тощо).  

Виѐвлено, що в центральноювропейських країнах найбільш 

продуктивними ю семінари, у процесі ѐких длѐ більшості учасників 

створяютьсѐ можливість використовувати інноваційний досвід у сфері 

технологій навчаннѐ дорослих і прагнути до  аналізу власного досвіду й 

досвіду колег, до більш глибокого осмисленнѐ теорії навчаннѐ дорослих та 

соціально-психологічних особливостей дорослих здобувачів освіти. 

Визначальну роль маять семінари у формуванні  педагогічного мисленнѐ, 

системний розглѐд особливостей ѐкого можливий на підставі виокремленнѐ 

мікрогенетичних, функціональних, змістових і операційних показників 

мисленнѐ, що виѐвлѐятьсѐ в ході виникненнѐ й вирішеннѐ педагогічних 

проблемних ситуацій, ѐкі розглѐдаятьсѐ на семінарських занѐттѐх. 
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Не менш актуальними ю тренінги. Аналіз наукових досліджень на 

сайті ЗВО (Академіѐ економіки «Д. А. Ценова» – Свищов, Болгаріѐ 

(https://www.uni-svishtov) і центрів підвищеннѐ кваліфікації (Центр 

неперервної освіти педагогічного факультету Університету Палацкого в 

Оломовці (www.upol.cz), програм навчальних курсів, зокрема «Стратегічне 

плануваннѐ освіти», «Управліннѐ проектами в освіті, «Спецсемінар з 

підготовки наукового дослідженнѐ по спеціальності менеджменту освіти» 

даю підстави стверджувати, що моделі навчаннѐ Љолба і Адаїра ю 

ефективними у використанні у професійній підготовці фахівців з 

менеджменту освіти, зокрема в навчанні лідерів на основі власного 

досвіду, а також у практичному навчанні на курсах з розвитку лідерства. 

Тренінгові програми повинні враховувати організаційний контекст, у 

ѐкому вони реалізуятьсѐ. При цьому потрібно розуміти, що інтервенції в 

сфері розвитку лідера, ѐк правило, не маять безпосереднього ефекту і 

проѐвлѐятьсѐ через деѐкий час. Тренінги будуть неефективними і в тому 

випадку, ѐкщо організаційні структури і процеси не будуть розвиватисѐ 

разом із самим лідером. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Наразі 

система ювропейської освіти, що здійсняютьсѐ на основі андрагогічного 

підходу, потребую менеджерів освіти дорослих із новим типом мисленнѐ й 

розширеним рольовим репертуаром. Нове педагогічне мисленнѐ базуютьсѐ 

на ѐкісно іншій системі цінностей, оріюнтованій на розвиток особистості. Такі 

інноваційні тенденції ю наслідком синтезу наукових знань, ѐкі постійно 

ускладняятьсѐ, що забезпечую юдність соціального, культурного, 

загальнонаукового і професійного розвитку особистості менеджерів освіти, 

підвищеннѐ рівнѐ професійно-кваліфікаційних вимог до них ѐк професіоналів, 

формуваннѐ професійно-особистісних ѐкостей і цінностей управлінсько-

педагогічної праці в предметній сфері, розвиток здібностей до саморозвитку, 

саморегулѐції і самореалізації в професійній сфері. 

Перспективами подальших досліджень можуть бути питаннѐ 

формуваннѐ лідерських ѐкостей у професійній підготовці менеджерів 

освіти в українському освітньому просторі. 
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РЕЗЮМЕ 
Товканец Оксана. Андрагогический подход в подготовке менеджеров 

образованиѐ в европейском образовательном пространстве. 
В статье проведен анализ применениѐ андрагогического подхода в 

подготовке менеджеров образованиѐ в европейском образовательном 
пространстве. Цель статьи: обосновать особенности подготовки менеджеров 
образованиѐ в европейских странах с учетом андрагогического подхода. Методы 
исследованиѐ: общенаучные методы (анализ, синтез, индукциѐ, дедукциѐ), методы 
аналогии и сравнительно-педагогического анализа; систематизациѐ, обобщение, 
оценка выѐвленных особенностей. Подчеркнуто, что длѐ успешной 
профессиональной деѐтельности менеджеры длѐ системы образованиѐ взрослых 
должны владеть совокупностья знаний по менеджменту образованиѐ с учетом 
особенностей образованиѐ взрослых, управлениѐ системой заведений, 
предоставлѐящих услуги по обучения взрослых, управлениѐ функционированием 
системой образованиѐ взрослых и операции, свѐзанные с планированием, 
организацией, внедрением и оценкой результатов деѐтельности курсов, программ и 
мероприѐтий по обучения взрослых. 

Ключевые слова: менеджер образованиѐ взрослых, компетенциѐ, европейское 
образовательное пространство, профессиональнаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Tovkanets Oksana. Andragogical approach in the training of education managers in 

the European educational space. 
The article analyzes application of the andragogical approach in the training of 

education managers in the European educational space. The purpose of the article is to 
substantiate the peculiarities of the education managers’ training in the European countries, 
taking into account the andragogical approach. Research methods: general scientific 
methods (analysis, synthesis, induction, deduction) – to characterize the main areas of 
knowledge and competencies that should be acquired by specialists in adult education 
management; methods of analogy and comparative pedagogical analysis – to identify 
similarities and differences in the content of professional training of adult education 
managers; systematization, generalization, evaluation of identified features. There are two 
groups of competencies of the adult education manager, which they must acquire in the 
system of professional training: general and specific. It is emphasized that for successful 
professional activity managers for the adult education system must have a set of knowledge 
on education management, taking into account the peculiarities of adult education: 
knowledge of managing the system of institutions that provide adult education services; 
knowledge of human management in the system of education and staff for adults in 

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1142.html
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individual institutions; knowledge of managing the functioning of the adult education system 
and operations related to the planning, organization, implementation and evaluation of 
adult courses, programs and activities for adult learning. It is concluded that the European 
education system is currently aimed at training adult education managers with a new type of 
thinking and an expanded role repertoire. The new pedagogical thinking is based on a 
qualitatively different system of values, focused on the development of an adult’s 
personality. Such innovative trends are the result of the synthesis of scientific knowledge, 
which is constantly becoming more complex, which ensures the unity of social, cultural, 
general scientific and professional development of the personality of the education manager, 
increasing the level of professional and qualification requirements for him as a professional, 
formation of professional and personal qualities and values of managerial and pedagogical 
work in the subject area, development of abilities for self-development, self-regulation and 
self-realization in the professional sphere. 

Key words: manager of adult education, competencies, European educational space, 
professional training. 
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ВИЩА ОСВІТА В КИТАЇ: ЦІЛЬОВІ ПРІОРИТЕТИ, 

НОРМАТИВНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
 

У статті здійснено порівнѐльно-термінологічний аналіз понѐттювого 
апарату проблеми транснаціональної вищої освіти (ТNНЕ): вища освіта, 
інтернаціоналізаціѐ вищої освіти, транснаціональна вища освіта. Показано спільні 
та відмінні риси у трактуванні означених понѐть у вітчизнѐній, 
ювропейській/міжнародній та китайській термінологічних традиціѐх. Визначено 
цільові пріоритети розвитку транснаціональної освіти в Китаї на національному, 
інституційному та особистісному рівнѐх у їх соціально-економічному, суспільно-
політичному та академічному вимірах. Проаналізовано державні нормативні акти, 
що регламентуять наданнѐ ТNНЕ в Китаї починаячи з 2003 р. Окреслено 
організаційні засади транснаціональної вищої освіти в Китаї. 

Ключові слова: вища освіта, інтернаціоналізаціѐ вищої освіти, 
транснаціональна вища освіта, Китай.  

 

Постановка проблеми. Розвиток вищої освіти перетворивсѐ в 

сучасному світі на вагомий важіль забезпеченнѐ економічної 

конкурентоздатності держави та її соціальної стабільності. Справедливість 

такого судженнѐ доведена ефективними реформами вищої освіти Љитая, що 

відбувалисѐ впродовж останніх десѐтиліть та мали наслідком радикальні 

кількісні та ѐкісні прогресивні зрушеннѐ ѐк в освітній, так і в економічній 

сферіі. Зокрема, що стосуютьсѐ кількісних показників, студентські контингенти 

зросли в Љитаї з 2005 р. по 2018 р. більш ніж вдвічі (з 20,601 млн. до 

44,935 млн.) (UIS, 2018), що дозволило китайській системі вищої освіти 
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перетворитисѐ на найбільшу в світі. Наведемо ще одну актуальну цифру, ѐка 

стосуютьсѐ кількості випускників вищої школи ‒ висококваліфікованих 

фахівців, ѐкими у 2022 році поповняютьсѐ економічна та соціальна сфери 

Љитая. Цѐ цифра сѐгне, за прогнозами, 10,76 млн., що на 1,67 млн. (близько 

10 %) більше, ніж у 2021 р. Таке зростаннѐ ю рекордним, ѐк і багато інших 

цифр, що характеризуять процеси масифікації вищої освіти Љитая. 

Щодо ѐкісних показників росту системи вищої освіти Љитая, найбільш 

вагомими вважаятьсѐ позиції університетів у світових рейтингах. У даному 

контексті зазначимо тривалі цілеспрѐмовані зусиллѐ урѐду Љитая щодо 

перетвореннѐ кращих університетів країни  на світові центри досконалості та, 

ѐк результат, стрімкий прорив у світову університетську еліту, що, ѐк і у 

кількісному зростанні, ю безпрецедентним. У 2020 році Љитай подвоїв 

кількість університетів, вклячених до Top-100 рейтингу газети «Таймс», від 

трьох до шести. Всі вони, крім того, покращили або зберегли свої показники в 

рейтингу 2021 р. Перша сотнѐ університетів світу сьогодні вклячаю такі 

китайські ЗВО: 1) Університет Цингхуа (Tsinghua University), що став першим 

азіатським університетом, ѐкий увійшов до THE Топ-20 – 20-е місце (23-е в 

2019 р.). 2) Пекінський університет (Peking University) – 23-е місце (24-е в 2019 

р.); 3) Університет Фудан (Fudan University) – 70-е місце (109-е у 2019 році); 

4) Університет науки та технологій Љитая (University of Science and Technology 

of China) – 87 місце (80-е у 2019 р.); 5) Університет Чжецзѐн (Zhejiang 

University) – 94 місце (107-е у 2019 р.); 6) Шанхайський університет Цзѐо Тонг 

(Shanghai Jiao Tong University) – 100 місце (157-е у 2019 р.). 

Варто зазначити, що три китайські виші, ѐкі зараз перебуваять у Toп-

100 рейтингу газети «Таймс», ще в 2016 році займали місцѐ в діапазоні від 

200 до 300 місць (THE, 2021). 

Љитайські фахівці абсолятно переконані, що зусиллѐ урѐду їх країни 

щодо інтенсивного розвитку вищої освіти маять суттювий зворотний вплив 

на розвиток економіки країни. На підтвердженнѐ тісного взаюмозв’ѐзку між 

освітніми ініціативами («Проюкт-211» (1993 р.), «Проюкт-985» (1998 р.), 

тощо) та зростаннѐм економіки країни дослідники наводѐть дані щодо 

зростаннѐ ВНП Љитая за період до та післѐ освітніх реформ, що 

відображено на поданому далі малянку 1 (de Melo Costa, 2020). 

Як видно з малянку, у період, коли реалізаціѐ проюктів 211 та 985 

стала відчутноя, відбувалосѐ швидке зростаннѐ ВНП країни. 

Суттюву роль у перетворенні кращих китайських вишів на університети 

світового рівнѐ, а ще більш точно ‒ на «університети світового рівнѐ з 

китайськими характеристиками» (world-class universities with Chinese 
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characteristics) (Sum, 2018), відіграли зусиллѐ щодо інтернаціоналізації вищої 

освіти Љитая, ѐка маю суттюву національну специфіку, зумовлену зовнішньо- 

та внутрішньо-контекстуальними особливостѐми функціонуваннѐ ЗВО Љитая. 

До вагомих проѐвів інтернаціоналізації вищої освіти Љитая належать різні 

форми транснаціональної освіти, зокрема міжнародні університети, цільові 

пріоритети, нормативні та організаційні засади діѐльності ѐких ю предметом 

нашого розглѐду. 
 

 
Мал. 1. Зростаннѐ ВВП Љитая у 1960-2018 рр. у млрд. $  
 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз тенденцій розвитку 

транснаціональної вищої освіти в Љитаї передбачав зверненнѐ до широкого 

кола джерел, ѐкі ми класифікуюмо відповідно до предмета дослідженнѐ за 

принципом «від більш загального до більш конкретного» таким чином: 

 інтернаціоналізаціѐ вищої освіти у ювропейському/світовому 

просторі (Бойченко, 2013; Дебич, 2016;  Сбруюва, 2019; Љремень, 2014; 

Knight, 2007; Van Der Wende, 2011 та ін.)  

 інтернаціоналізаціѐ вищої освіти у Љитаї (Huang, 2007; Cai, 2014; 

Welch, 2010; Yang, 2014 та ін.); 

 транснаціональна освіта у світовому просторі (Healey, 2014; Lane, 

2011; Tsiligiris, 2014та ін. )  

 транснаціональна освіта у Љитаї (O’Malley, 2016; Yang, 2008; Xiao, J. 

2017;  Zhou, 2019 та ін.). 

У цілому, джерельна база дослідженнѐ проблеми транснаціональної 

освіти в Љитаї ю достатньо широкоя та різноманітноя та представлена ѐк 

науковими розвідками китайських, так і зарубіжних (американських, 

канадський, австралійських, британських тощо) науковців.  

Підкреслимо значимість длѐ розкриттѐ досліджуваної проблеми 

діѐльності спеціалізованих наукових інституцій, ѐкі здійсняять 
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цілеспрѐмований науковий пошук з питань транснаціональної освіти. 

Зокрема, це такі наукові групи та центри, ѐк «Observatory on Borderless 

Higher Education», «Cross-Border Education Research Team», «Global 

Association of Transnational Education» та ін. 

Суттюву роль у дослідженні розглѐдуваної проблеми відіграять 

публікації у спеціалізованих міжнародних наукових газетах та журналах, 

присвѐчених проблемам вищої, зокрема інтернаціональної та транс на-

ціональної освіти у різних регіонах світу («University World News», «Higher 

Education», «Higher Education Policy», «International Journal of Educational 

Management», «Policy and Society», «Compare», «Tertiary Education and Mana-

gement», «International Journal of Educational Development», «Comparative 

Education», «Journal of Marketing for Higher Education») та проблемам вищої 

освіти в Љитаї («China Review International», «Harvard China Review», «Beijing 

International Review of Education», «Journal of Contemporary China», «Chinese 

Education & Society», «China Review», «Frontiers of Education in China» та ін.). 

Метою статті є характеристика цільових пріоритетів, нормативних та 

організаційних засад транснаціональної вищої освіти в Љитаї. 

Методи дослідження. У статті використано такі методи наукового 

теоретичного дослідженнѐ: порівнѐльно-термінологічний аналіз з метоя 

характеристики особливостей трактуваннѐ клячових понѐть дослідженнѐ у 

вітчизнѐній, ювропейській/міжнародній та китайській термінологічних 

традиціѐх; систематизації та класифікації, що застосовано у процесі 

характеристики джерельної бази наукового пошуку; аналізу причинно-

наслідкових зв’ѐзків ‒ длѐ виѐвленнѐ зумовленості мотивації розвитку 

транснаціональної освіти пріоритетами соціально-економічного розвитку 

Љитая; структурно-логічного аналізу ‒ длѐ виѐвленнѐ нормативних та 

організаційних засад транснаціональної освіти в Љитаї.  

Виклад основного матеріалу. Цілісна характеристика досліджуваних 

процесів потребую, перш за все, порівнѐльно-термінологічного аналізу 

клячових понѐть наукової розвідки.  

1. Порівнѐльно-термінологічний аналіз клячових понѐть 

дослідженнѐ 

Понѐттѐ «вища освіта» трактуютьсѐ у словнику освітніх термінів ОЕСР, 

використаннѐ ѐкого маю глобальний вимір, ѐк багатовимірне понѐттѐ. Воно 

вклячаю в себе «всі види навчаннѐ, професійної підготовки або підготовки 

до дослідницької роботи на рівні вище середнього, що надаютьсѐ 

університетами чи іншими закладами освіти, ѐкі затверджені ѐк заклади 

вищої освіти компетентними державними органами» (OECD, 1998). 
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В українському спеціалізованому термінологічному словнику 

«Національний світній глосарій: вища освіта» подано доволі розлоге 

визначеннѐ, ѐке охопляю ѐк змістовий, так і структурний та інституційний 

аспекти  розглѐдуваного феномену: «вища освіта (Higher / tertiary 

education): сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мисленнѐ, професійних, світоглѐдних і громадѐнських ѐкостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі / закладі вищої освіти (науковій установі) у 

відповідній галузі знань за певноя спеціальністя (кваліфікаціюя) на 

відповідному рівні вищої освіти, що за складністя ю вищим, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти. 

Вища освіта надаютьсѐ на 5–8-му освітніх рівнѐх за Міжнародноя 

стандартноя класифікаціюя освіти та відповідаю 5–8-му кваліфікаційним 

рівнѐм Європейської рамки кваліфікацій длѐ навчаннѐ впродовж життѐ, 1–

4-му кваліфікаційним рівнѐм Рамки кваліфікацій Європейського простору 

вищої освіти, 5–9-му кваліфікаційним рівнѐм Національної рамки 

кваліфікацій» (Љремень, 2014). 

У Љитаї термін «вища освіта» походить від концепції «вищого 

навчаннѐ» у конфуціанській традиції (Hayhoe & Zha, 2007). У китайському 

освітньому контексті він використовуютьсѐ частіше, ніж термін 

післѐсереднѐ освіта, що ю характерним длѐ американської термінологічної 

традиції. Зазначимо принагідно, що Љитай маю сьогодні понад 2000 

університетів і коледжів. У рамках централізованої системи освіти 

Міністерство освіти (МО) контроляю всі заклади вищої освіти шлѐхом 

формуваннѐ політики, законодавства, плануваннѐ, фінансуваннѐ та оцінки 

діѐльності й її результатів (Hayhoe, 2011). 

Трактуваннѐ понѐттѐ «інтернаціоналізаціѐ вищої освіти» (ІВО) маю 

глобільно визнане джерело ‒ наукові розвідки північно-американської 

дослідниці Дж. Найт, згідно з ѐкоя інтернаціоналізаціѐ вищої освіти ѐвлѐю 

собоя процес  інтеграції міжнародного, міжкультурного або глобального 

виміру у цілі, функції або процес наданнѐ післѐсередньої освіти (Knight, 2008, 

с.21). Підкреслимо, що використане у визначенні Дж. Найт понѐттѐ 

«післѐсереднѐ освіта» ю у даному контексті тотожним понѐття «вища освіта». 

У наукових джерелах, присвѐчених проблемі ІВО Љитая, 

зазначаятьсѐ відмінності у трактуванні понѐттѐ «інтернаціоналізаціѐ» у 

Західному світі та у «незахідних суспільствах» (non-Western societies). 

Зокрема, Р. Янг вказую, що «длѐ незахідних суспільств принципо важливо 

сполучити вестернізація, ѐку несе з собоя міжнародний та глобальний 
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вимір, з коренізаціюя (indigenization), тобто з національноя освітньоя 

традиціюя. Особливо важливим такий підхід ю длѐ Љитая, унікальна 

культурна спадщина ѐкого, у тому числі і традиціѐ вищої освіти, ю значно 

більш тривалоя та багатоя» (Yang, 2014). 

Принципово важливоя рисоя стратегій інтернаціоналізації вищої 

освіти в Љитаї дослідники вважаять, крім названої вище коренізації, 

дуалізм. Дозволимо собі доволі розлогу цитату длѐ поѐсненнѐ сутності 

дуалізму ІВО в Љитаї, оскільки надалі це допоможе нам у характеристиці 

цільових пріоритетів та організаційних засад транснаціональної вищої 

освіти, що ю метоя нашого дослідженнѐ. Згідно з висновками дослідника 

Філіс Лан Лін (Phylis Lan Lin), дуалізм ІВО в Љитаї може означати 

двосторонньо направлений процес, що іноді може виглѐдати 

парадоксальним. Ось деѐкі з характеристик такого дуалізму: 

1. Навчаннѐ за кордоном китайських студентів та навчаннѐ іноземних 

студентів у Љитаї (імпорт та експорт студентів);  

2. Трансформаціѐ навчальних програм (адаптаціѐ західних навчальних 

програм і збереженнѐ у навчальних програмах китайських освітніх традицій); 

3. Інтернаціоналізаціѐ викладацького складу (імпорт міжнародного 

контингенту викладачів та експорт китайських викладачів ѐк запрошених 

науковців); 

4. Навчаннѐ в Љитаї та трансфер до партнерських університетів за 

кордоном за програмоя подвійного диплома (отриманнѐ ѐк китайської, 

так і американської освіти); 

5. Вкладаннѐ китайським урѐдом грошей у вищу освіту, щоб зробити 

своя систему конкурентоспроможноя в усьому світі, а також посиленнѐ 

своюї ролі у керівництві міжнародними програмами (подвійна роль урѐду: 

підтримка та контроль); 

6. Подвійний статус китайських ЗВО: китайські виші ю одночасно 

академічними інституціѐми та державними установами, що реалізуять 

державну політику та цілі; 

7. Перетвореннѐ ІВО на національний пріоритет: китайський урѐд 

підтримую міжнародне співробітництво і регуляю співпраця (подвійні ролі 

китайського урѐду). Хоча, з одного боку, Љитай вітаю у себе діѐльність ЗВО з 

іноземних країн (особливо закладів з високоя репутаціюя), з іншого боку, 

урѐдові постанови наполѐгаять на прѐмому контролі, ѐкий зазвичай 

відсутній у подібних угодах в інших країнах (Lan Lin, 2019). 

Љлячовим длѐ нашого дослідженнѐ ю також понѐттѐ 

«транснаціональна вища освіта» (transnational higher education – TNHE). В 
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аналітичних розвідках міжнародних організацій, зокрема у документах 

ЮНЕСЉО та Ради Європи TNHE визначено ѐк «всі типи здобуттѐ вищої 

освіти, за ѐкої студенти перебуваять у країні, відмінній від тіюї, де базуютьсѐ 

заклад освіти, ѐкий надаю диплом» (ЮНЕСЉО/Рада Європи, 2001). 

Саме таким чином інтерпретуять принциповий організаційний підхід 

до розуміннѐ транснаціональної освіти і у Љитаї. 

2. Характеристика цільових пріоритетів транснаціональної вищої 

освіти в Китаї. 

Характеризуячи цільові пріоритети розвитку TNHE в Љитаї 

виокремляюмо національний, інституційний та особистісний рівні їх розглѐду. 

На національному рівні найбільш важливими ю соціально-економічний 

та суспільно-політичний аспекти розглѐду. Соціально-економічний аспект 

розвитку транснаціональної вищої освіти полѐгаю у зростаячій зацікавленості 

Љитая ѐк держави у підвищенні ѐкості та кількості висококваліфікованих 

фахівців з вищоя освітоя, ѐкі набуваять можливості отримати освіту 

міжнародного рівнѐ вдома, у своїй країні. У контексті реалізації 

національного плану Љитая щодо розвитку інноваційного суспільства та 

економіки знань у 2010-2020 рр., такі фахівці розглѐдаятьсѐ ѐк запорука 

економічного росту та конкурентоспроможності національної економіки. Що 

стосуютьсѐ соціально-політичного аспекту, все більш актуальними ю  

прагненнѐ та реальні кроки Љитая до перетвореннѐ на міжнародний хаб 

ѐкісної вищої освіти та провідного глобального гравцѐ на ринку міжнародної 

вищої освіти (Xiao, 2017). 

На інституційному рівні розглѐду цілей розвитку TNHE слід звернути 

увагу на мотивація західних університетів, ѐкі створяять свої філії в Љитаї, 

та китайських університетів, ѐкі стаять співзасновниками таких 

міжнародних філій. Спільноя длѐ двох названих сторін ю мотиваціѐ до 

підвищеннѐ міжнародного статусу власного вишу. Длѐ китайських 

університетів, що ю, ѐк вказувалосѐ вище, одночасно академічними 

інституціѐми та державними установами, що реалізуять державну 

політику, вагомими ю суспільно-політичні пріоритети виконаннѐ державних 

освітніх та соціально-економічних планів і програм. 

На особистісному рівні розглѐду фахівці визначаять зростаяче праг-

неннѐ і спроможність громадѐн Љитая до отриманнѐ ѐкісної освіти, у тому 

числі і вищої, за кордоном. Така освіта слугую ліфтом длѐ підвищеннѐ соціаль-

ного статусу лядини через ѐкісне працевлаштуваннѐ ѐк випускника вишу. 

Розвиток значно TNHE полегшую доступ до ѐкісної вищої освіти міжнародного 
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рівнѐ у фінансовому плані (Xiao, 2017). Отже, на особистісному рівні 

домінуять соціально-економічні мотиви підтримки розвитку закладів TNHE. 

3. Нормативні засади транснаціональної вищої освіти в Китаї. 

Нормативні засади транснаціональної освіти визначені ѐк у 

спеціалізованих документах Міністерства освіти Љитая, присвѐчених 

китайсько-іноземному співробітництву у сфері вищої освіти, так і у 

державних документах більш загального характеру, що відображаять 

плани освітніх реформ у країні. 

Основним документом, що стосуютьсѐ міжнародного освітнього 

співробітництва в Љитаї, ю «Положеннѐ Љитайської Народної Республіки про 

китайсько-іноземне співробітництво в управлінні закладами освіти» 

(Regulations of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperation 

in Running Schools, 2003) (MoE, 2003). Призначеннѐ Документу 

сформульовано ѐк «застосуваннѐ до діѐльності у сфері співробітництва між 

іноземними та китайськими закладами освіти, ... зміцненнѐ міжнародного 

обміну та співробітництва в сфері освіти» (MoE, 2003, Глава 1). 

У Документі зазначалосѐ, що «китайсько-іноземне співробітництво в 

управлінні школами маю дотримуватись законів Љитая, здійснявати 

освітня політику Љитая, відповідати китайській публічній етиці та не 

ставити під загрозу суверенітет, безпеку та суспільні інтереси Љитая».  

У статті 1 розділу 1 аналізованого документу (MoE, 2003) зазначено, 

що китайський урѐд заохочую китайсько-іноземне співробітництво у сфері 

вищої та професійно-технічної освіти. 

У Положенні наголошуютьсѐ на важливості освітнього суверенітету 

Љитая та зазначаютьсѐ, що розвиток китайсько-зарубіжного освітнього 

співробітництва маю відповідати потребам розвитку вищої освіти країни. 

Функціонуваннѐ міжнародних філій університетів повинно відбуватисѐ 

відповідно до суспільних інтересів і безпеки Љитая. У документі також 

зазначено, що міжнародні освітні установи не повинні пропонувати 

спеціальні освітні програми у військовій, поліцейській та політичній сферах. 

Відповідно до положень документу, в Љитаї не дозволена діѐльність 

жодної незалежної міжнародної філії іноземного університету. Єдиний спосіб 

створеннѐ такої філії ‒ це співпрацѐ з китайським університетом (MoE, 2003). 

Низку уточнень з питань діѐльності закладів транснаціональної вищої 

освіти сформульовано у документі «Позиції Міністерства освіти щодо 

деѐких питань китайсько-іноземного співробітництва в управлінні 

школами» (2006) (Opinions of Ministry of Education on Some Issues of 

Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools. (MoE, 2006)  
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В аналізованому Документі Міністерство освіти Љитая висловляю 

думку, що розвиток різноманітних способів освітнього обміну та 

співробітництва ю одним із важливих компонентів китайської політики 

«Відкриттѐ та реформи» («Opening and Reform»), а участь у міжнародному 

обміні знаннѐми ю длѐ країни важливим засобом підвищеннѐ своюї 

глобальної конкурентоспроможності. 

У Документі також зазначено, що університети та коледжі маять брати 

участь у різноманітних формах міжнародного обміну та співпраці на всіх 

рівнѐх. Љитайські університети повинні використовувати різноманітні підходи 

длѐ пошуку спільних проюктів співпраці з іноземними партнерами. Љитайські 

виші також повинні докласти зусиль, щоб залучити більше вчених і експертів 

світового класу длѐ викладаннѐ та досліджень у Љитаї. (MoE, 2006) 

Нарешті, ще одним документом, вартим уваги у межах нашого аналізу 

нормативної бази TNHE, ю документ більш широкого характеру, що ѐвлѐю 

собоя стратегічний план розвитку освіти Љитая на 2010-2020 рр. ‒ 

«Національний план середньострокової та довгострокової освітньої реформи 

та розвитку» (National Outline for Medium and Long Term Educational Reform 

and Development) (2010-2020 рр.) (State Council of China, 2010).  

У документі зазначено, що «важливо реформувати та розвивати 

освіту, відкриваячи її зовнішньому світу, здійсняячи освітній обмін і 

співпраця на різних рівнѐх і в широкому масштабі, а також підвищуячи 

рівень інтернаціоналізації освіти» (State Council of China, 2010, с. 34). 

В аналізованому політичному документі підкреслено, що 

інтернаціоналізаціѐ освіти маю сприѐти реформі та розвитку освіти в Љитаї а 

також підвищити глобальну конкурентоспроможність країни. Щоб 

задовольнити потреби національної економіки, Љитай повинен розвивати 

таланти з глобальним баченнѐм і здатними «брати участь у міжнародних 

справах і конкуренції» (State Council of China, 2010, с. 34). 

З точки зору практики інтернаціоналізації на інституційному рівні, у 

Національному плані 2010 р. стверджувалосѐ, що Љитай маю сприѐти 

взаюмному визнання атестатів та ступенів між закладами вищої освіти різних 

країн і регіонів. Љрім того, «високоѐкісні китайські заклади вищої освіти 

повинні заохочуватисѐ до створеннѐ філій за кордоном, широкого міжнарод-

ного обміну, співпраці та освітніх послуг» (State Council of China, 2010, с. 35). 

Що стосуютьсѐ набору іноземних студентів, План Державної ради 

Љитая 2010 р. вимагав від китайського урѐду надати більше державних 

стипендій та фінансової допомоги, щоб залучити більше іноземців до 

навчаннѐ в країні. Згідно з програмним документом, китайські 
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університети та коледжі мали запропонувати більше курсів англійськоя та 

іншими іноземними мовами. 

У Плані зазначено важливість розвитку міжнародних кампусів 

закордонних університетів у Љитаї. У даному контексті підкреслено, що 

центральний та місцевий урѐди Љитая маять надати допомогу у створенні 

групи «зразкових китайсько-іноземних кооперативних закладів освіти, 

будувати спільні лабораторії та дослідницькі центри міжнародного 

співробітництва» (State Council of China, 2010 р., с. 46). У Документі також 

зазначено, що китайсько-іноземні кооперативні університети слід розглѐдати 

ѐк пілотні програми реформуваннѐ системи вищої освіти Љитая. 

Отже, питаннѐ міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти  ю 

предметом уваги цілої низки нормативних документів, що стосуятьсѐ 

проблем розвитку вищої освіти Љитая. Спільним длѐ них ю те, що 

інтернаціоналізаціѐ вищої освіти в цілому та створеннѐ закладів TNHE 

зокрема повинні слугувати пріоритетним соціально-економічним, 

соціально-політичним та академічним інтересам Љитая. 

4. Організаційні засади транснаціональної вищої освіти в Китаї. 

Організаційні засади транснаціональної вищої освіти в Љитаї ю 

предметом розглѐду, ѐк окремих науковців (наприклад, (Xiao, 2017)), так і 

спеціалізованих наукових центрів, організацій, фахових мереж 

(наприклад,The Observatory on Borderless Higher Education ‒ OBHE; Global 

Association of Transnational Education ‒ TNE Global тощо). 

Так, у дослідженні «Міжнародні кампуси та ТНЕ у Љитаї: Визначеннѐ, 

зростаннѐ та раціоналізаціѐ» (Zhou, 2019), авторами ѐкого ю ѐк китайський 

науковець, так і міжнародний дослідник-представник OBHE, 

проаналізовано різні типи ТNНЕ та підходи до розуміннѐ статусу установ 

ТNНЕ. Зокрема, до типів ТNНЕ, що існуять в Љитаї, фахівці відносѐть такі: 

- спільні освітні програми; 

- спільні установи: ѐкі не маять яридично визнаного керівника, 

затвердженого в опублікованому списку зареюстрованих закладів 

Міністерства освіти Љитая, що означаю, що вони не ю визнаними ѐк 

незалежні установи; 

- спільні установи, ѐкі маять яридично визнаного керівника, що, ѐк 

правило, ю президентом спільної інституції та делегований від китайського 

партнера (Zhou, 2019). 

Поѐсняячи статус названих вище типів ТNНЕ, а саме -‒ спільних 

установ, науковці зазначаять: «Перший тип спільної установи, ѐк правило, 

ю «вторинноя» (secondary) установоя, іншими словами ‒ установоя в 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

273 

установі, оріюнтованоя на міжнародне співробітництво та розміщеноя в 

рамках існуячих китайських університетів.  

Другий тип спільної установи характеризую міжнародну філія 

кампусу університету (international branch campus - IBC), що існую в Љитаї. 

Звичайно, спільні програми, перша категоріѐ, зазначена вище, ю просто 

окремими програмами, а не установами» (Zhou, 2019). 

Щодо типів ТNНЕ зазначимо принагідно, що на сайті TNE Global 

вказано більш широке їх різноманіттѐ: міжнародна філіѐ кампусу 

університету (International Branch Campus), спільний університет (joint 

university), спільний інститут/мікрокампус (joint institute/micro campus), 

спільні/подвійні академічні ступені (joint/double degrees); 

віртуальна/дистанційна освіта (virtual/distance), освітнѐ діѐльність за 

франшизоя/ліцензіюя (franchise/licensing) (TNE Global, 2021). 

Щодо кількісних характеристик закладів та інших типів ТNНЕ в Љитаї 

зазначимо, що в січні 2019 року Міністерство освіти Љитая оголосило, що 

кількість установ і програм китайсько-іноземного співробітництва 

становила близько 2600. Серед них приблизно 90% були індивідуальними 

програмами, а решта ‒ закладами, тобто одним із кількох типів «спільних 

установ». Љількість повноцінних, тобто зареюстрованих та ліцензованих 

Міністерством освіти Љитая установ на той час дорівнявала дев’ѐти. 

Університетами-співзасновниками цих установ стали виші Великої Британії, 

США, Гонконгу, Ізраїля та Росії (Zhou, 2019). 

Нарешті, звернемосѐ до характеристики способів наданнѐ ТNНЕ в 

Љитаї. Такими способами, згідно з даними китайських дослідників, стали: 

1) фізична присутність: ЗВО з країни походженнѐ створяю повноцінну 

філія кампусу університету, навчальний центр або факультет у країні 

перебуваннѐ щоб здійснявати освітня діѐльність шлѐхом викладаннѐ 

навчальних курсів та програм длѐ студентів. 

2) дистанційне навчаннѐ: ЗВО з країни походженнѐ пропоную курси та 

програми через Інтернет, комп'ятери, телебаченнѐ, радіо, 

відеоконференції, віртуальну дошку чи інші методи за межами 

національних кордонів. У такому режимі деѐкі лекції, семінари або інші 

форми навчальної діѐльності організовуятьсѐ длѐ студентів f2f через 

місцевих партнерів або навчальний центр.   

3) наданнѐ освітніх послуг місцевим провайдером (Local delivery): 

ЗВО з країни походженнѐ уповноважую партнера (зазвичай, місцевого 

провайдера освітніх послуг) у приймаячій країні надавати послуги у сфері 

вищої освіти у виглѐді навчальних курсів та програм. Љваліфікаціѐ 
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присвояютьсѐ установоя країни походженнѐ вишу. Усі заходи з навчаннѐ, 

управліннѐ та оціняваннѐ проводѐтьсѐ відповідно до правил і політики ѐк 

країни походженнѐ, так і країни перебуваннѐ вишу. Наприклад, курсові та 

підсумкові екзамени, а також оцінки модеруятьсѐ викладачами 

університету країни його походженнѐ (Ma, Jieming, 2019)1. 

Підводѐчи підсумок розглѐду організаційних підходів до 

транснаціональної освіти в Љитаї зазначимо, що найбільш поширеноя 

формоя ю спільні програми бакалаврського, магістерського та докторського 

рівнів, що створені іноземними та китайськими ЗВО. За даними Міністерства 

освіти Љитая, що оприляднені на сайті TNE Global, тільки в 2021 році в умовах 

значних обмежень міжнародних академічних контактів, що було пов᾿ѐзано і 

пандеміюя Covid-19 та загостреннѐм суспільно-політичних й економічних 

суперечностей між державами, що ю активно задіѐними у спільних 

програмах, МО Љитая було затверджено 21 нову спільну програму. 

Зазначимо, принагідно, що одна з цих програм, до того ж докторська, що 

найбільш престижно, була створена з українським вишем (Љиївський 

національний університет технологій та дизайну) (TNE Global, 2021). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Реалізаціѐ 

поставленої у дослідженні мети, а саме: характеристика цільових 

пріоритетів, нормативних та організаційних засад транснаціональної освіти 

в Љитаї, дозволила дійти таких висновків: 

1. Трактуваннѐ клячових понѐть дослідженнѐ, а саме ‒ вища освіта, 

інтернаціоналізаціѐ вищої освіти, транснаціональна освіта в українських, 

ювропейських/міжнародних та китайських наукових й довідникових джере-

лах маю певні відмінності, пов᾿ѐзані ѐк з відповідними термінологічними 

традиціѐми, так і специфічними соціально-економічними, соціально-політич-

ними та культурно-освітніми контекстами реалізації розглѐдуваних процесів. 

Найбільш суттювоя ю специфіка трактуваннѐ процесів інтернаціоналізації 

вищої освіти в Љитаї порівнѐно з ювропейським трактуваннѐм. З᾿ѐсовано, що 

длѐ Љитая принципо важливо сполучити вестернізація, ѐку несе з собоя, ѐк 

справедливо вважаять китайські фахівці, міжнародний та глобальний вимір 

вищої освіти, з коренізаціюя (indigenization), тобто з національноя освітньоя 

традиціюя, побудованоя на ідеѐх конфуціанства. 

2. У дослідженні схарактеризовано цільові пріоритети розвитку TNHE в 

Љитаї на національному,  інституційному та особистісному рівнѐх. Показано, 

що на всіх рівнѐх значимими ю завданнѐ підвищеннѐм конкуренто-
                                                      
1
 Ma, Jieming, Li, Chili, Gu, Minming (2019) Transnational Education in Sino-foreign Cooperative Universities: 

Modes, Benefits and Concerns. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 9, No. 9,  
629-633. doi: 10.18178/ijiet.2019.9.9.1279 
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спроможності: національної економіки, закладу вищої особистості, кожного 

фахівцѐ, що, в умовах побудови суспільства та економіки знань, суттювоя 

міроя залежить від ѐкості освітніх послуг, що надаятьсѐ у країні. 

3. З᾿ѐсовано, що нормативні засади транснаціональної вищої освіти в 

Љитаї сформульовано ѐк у спеціалізованих відомчих документах МО Љитая, 

присвѐчених китайсько-іноземному співробітництву у сфері вищої освіти, так і 

у державних документах більш загального характеру, що відображаять 

плани освітніх реформ у країні. Чинним документом, що стосуютьсѐ 

міжнародного освітнього співробітництва, ю «Положеннѐ Љитайської 

Народної Республіки про китайсько-іноземне співробітництво в управлінні 

закладами освіти» 2003 року, в ѐкому сформульовано вимоги дотримуватисѐ 

у китайсько-іноземному співробітництві в управлінні школами законів Љитая, 

освітньої політики держави, відповідати китайській публічній етиці та не 

ставити під загрозу суверенітет, безпеку та суспільні інтереси Љитая 

4. Окреслено організаційні засади транснаціональної вищої освіти в 

Љитаї. Виѐвлено, що існуячими в країні формами здійсненнѐ діѐльності у 

сфері ТNНЕ ю такі, ѐк спільні освітні програми (дозволѐять отримати 

спільні/подвійні академічні ступені (joint/double degrees)) та спільні освітні 

установи (міжнародна філіѐ кампусу університету (international branch 

campus), спільний університет (joint university), спільний 

інститут/мікрокампус (joint institute/micro campus)). Домінуячоя за своюя 

кількістя формоя ТNНЕ ю спільні освітні програми. Найбільш повноцінноя 

формоя ТNНЕ ю спільні установи (International Branch Campus, joint 

university), ѐкі маять яридично визнаного керівника, що, ѐк правило, ю 

президентом спільної інституції та делегований від китайського партнера.  

Подальші дослідженнѐ розвитку транснаціональної вищої освіти в 

Љитаї передбачаять систематизація досвіду діѐльності міжнародних філій 

університетів з метоя його популѐризації в системі вищої освіти України. 
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РЕЗЮМЕ 
Чу Ин. Транснациональное высшее образование в Љитае: целевые приоритеты, 

нормативные и организационные основы. 
В статье проведен сравнительно-терминологический анализ понѐтийного 

аппарата проблемы транснационального высшего образованиѐ (ТNНЕ): высшее 
образование, интернационализациѐ высшего образованиѐ, транснациональное 
высшее образование. Показаны общие и отличительные черты трактовки 
указанных понѐтий в отечественной, европейской/международной и китайской 
терминологических традициѐх. Определены целевые приоритеты развитиѐ 
транснационального образованиѐ в Китае на национальном, институциональном и 
личностном уровнѐх в их социально-экономическом. общественно-политическом и 
академическом измерениѐх. Проанализированы государственные нормативные 
акты, регламентируящие предоставление ТNНE в Китае начинаѐ с 2003 г. Очерчены 
организационные основы транснационального высшего образованиѐ в Китае. 

Ключевые слова: высшее образование, интернационализациѐ высшего 
образованиѐ, транснациональное высшее образование, Китай. 

SUMMARY 
Chu Ying. Transnational higher education in China: target priorities, regulatory and 

organizational foundations. 
The aim of the article is to characterize the key concepts of the study; target priorities, 

normative and organizational foundations of transnational higher education (TNHE) in China. 
To achieve this goal the methods of comparative-terminological analysis, analysis of causal 
relations, structural-logical analysis were used. The specifics of interpretation of the key 
research concepts (higher education, internationalization of higher education, transnational 
education) in Ukrainian, European/international and Chinese scientific and reference sources 
are revealed. It is shown that the existing differences are related to both terminological 
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traditions and specific socio-economic, cultural and educational contexts of the 
implementation of the processes under investigation. The goals of TNHE development in 
China at the national, institutional and personal levels are characterized. It is noted that at 
all levels the tasks of increasing competitiveness are the most important: the competitiveness 
of the national economy, HEI, each specialist, that, in terms of building the knowledge society 
and economy, depends greatly on the quality of higher education. The state legal acts 
regulating the provision of TNHE in China since 2003 are analyzed. The organizational forms 
of transnational higher education in China are outlined. It is found that the existing forms of 
TNHE activities in the country include collaborative programs (give the possibility to obtain 
joint/double degrees) and collaborative institutions (International Branch Campus, joint 
universities). The dominant form of TNHE is collaborative programs. The most full-fledged 
forms of TNHE are the international branch campus and a joint university with a legally 
recognized head, who is usually the president of the joint institution and delegated by a 
Chinese partner. 

Key words: higher education, internationalization of higher education, transnational 
higher education,  China. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ВОКАЛЬНО-ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
 

У представленій статті розглѐдаютьсѐ проблема оновленнѐ технології 
навчаннѐ вокалу в умовах модернізації мистецької освіти. Мета полѐгаю в розкритті 
безпосередньої залежності успішності цього процесу в закладах вищої освіти від 
системи фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Зокрема, 
вокально-фахова підготовка здобувачів освіти в педагогічних університетах 
потребую оновленнѐ форм та методів навчаннѐ з урахуваннѐм збереженнѐ здоров’ѐ 
голосового апарату майбутнього фахівцѐ. Реалізаціѐ ціюї мети потребую вирішеннѐ 
складних завдань, ѐкі пов’ѐзані з підвищеннѐм рівнѐ фахової підготовленості за 
рахунок застосуваннѐ новітніх технологій вокально-фахової підготовки. 
Оптимальна реалізаціѐ професійної активності майбутнього вчителѐ музичного 
мистецтва в перспективі безпосередньо залежить від результатів зверненнѐ 
педагогічної уваги на збереженнѐ здоров’ѐ голосового апарату майбутніх фахівців. 

Ключові слова: вокальна підготовка, голосовий апарат, здоров’ѐзбереженнѐ, 
фахові технології, здобувачі вищої освіти.  

 

Постановка проблеми. Важливим напрѐмом сучасної мистецької 

освіти визначено пошук умов удосконаленнѐ процесу вокально-фахової 

підготовки здобувачів освіти в педагогічних університетах. У цьому 

контексті окресляютьсѐ актуальність більш активного застосуваннѐ 

здоров’ѐзберігаячих технологій у процесі вокально-фахової підготовки. 

Адже рівень вокально-фахової підготовленості здобувачів освіти в 

педагогічних університетах із застосуваннѐм здоров’ѐзберігаячих 

технологій відображаю міру його підготовленості до музично-освітньої 

практики в закладах середньої освіти, виступаю передумовоя ефективності 

музично-педагогічної діѐльності й пошуку ефективних засобів підвищеннѐ 

вокально-виконавської і педагогічної майстерності. 
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій засвідчив, що окремі аспекти означеної проблеми розглѐдалисѐ 

вченими в межах теорії та методики професійної освіти. Зазначимо, що 

вокальна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва ю важливоя 

складовоя фахової підготовки здобувачів освіти факультетів мистецтв 

педагогічних університетів, що знайшло широке висвітленнѐ в науково-

методичній та психолого-педагогічній літературі. 

Загальні педагогічні основи фахової підготовки здобувачів освіти 

педагогічних університетів висвітлявалисѐ в роботах А. Алексяк, І. Беха, 

І. Зѐзяна, І. Підласого, М. Фіцули та ін. Специфіку педагогічної діѐльності 

вчителѐ визначили такі вчені, ѐк С. Архангельський, В. Галузинський, 

В. Сластьонін та ін. Питаннѐ фахової підготовки здобувачів освіти педагогічних 

університетів та новітньої теорії педагогіки мистецтва розглѐдаятьсѐ в 

дослідженнѐх Л. Масол, О. Олексяк, О. Ростовського, О. Рудницької, 

Г. Ніколаї; науково-методичні аспекти підготовки майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва аналізувалисѐ в працѐх Н. Гуральник, А. Љозир, Н. Љьон, 

В. Муцмахера, Ю. Ростовської, Л. Хлебнікової та ін. Положеннѐ теорії та 

практики вокальної підготовки висвітлявалисѐ в дослідженнѐх Н. Гребеняк, 

Л. Дмитріюва, В. Ємельѐнова, В. Морозова, В. Юцевича; історичні аспекти 

розвитку вокального мистецтва і вокального виконавства – В. Багадурова, 

Б. Гнидь, О. Стахевича; становленнѐ і розвиток української вокально-

педагогічної школи – В. Антоняк, В. Іванова, Л. Тоцької; психологічні аспекти 

вокального процесу – В. Єрмолаюва, Б. Теплова, А. Зданович; акустичні 

особливості процесу звукоутвореннѐ – С. Ржевкіна, Л. Дмитріюва, Н. Жинкіна, 

Р. Юссона; орфоепічні норми вокального інтонуваннѐ аналізували 

Б. Базиликут, О. Знаменська, А. Љовбасяк, Лоу Яньхуа, О. Микиша та ін.  

Отже, оглѐд фундаментальних праць із теорії музичної та вокальної 

педагогіки свідчить про те, що більшість досліджень у сфері вокально-

фахової підготовки здобувачів освіти проводиласѐ з проблем розвитку 

співацького голосу вокалістів та їх підготовки до сольної виконавської 

діѐльності. Питаннѐ застосуваннѐ здоров’ѐзберігаячих технологій у процес 

вокально-фахової підготовки здобувачів освіти в педагогічних 

університетах, майбутніх учителів музичного мистецтва, недостатньо 

розкриваятьсѐ в науково-методичних дослідженнѐх. Зокрема, дослідники 

у своїх наукових і методичних доробках, присвѐчених фаховій підготовці 

майбутнього вчителѐ музичного мистецтва, висвітлявали окремі аспекти 

вокального розвитку здобувачів освіти. Це, зокрема, питаннѐ гігіюни 

співацького голосу, ѐкі розглѐдались у працѐх М. Глубоковського, 
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А. Єгорова, Љ. Злобіна, І. Лювідова, Д. Ляша. Дотичними питаннѐм 

збереженнѐ здорового  голосового апарату вважаюмо і дослідженнѐ в 

галузі фізіологічних основ співочого процесу й фоніатрії, здійснені 

Ф. Засюдатюлювим, А. Єгоровим, В. Љонторовичем, М. Фомічовим та ін. 

Натомість, комплексному підходу до розв’ѐзаннѐ проблеми застосуваннѐ 

здоров’ѐзберігаячих технологій у процес вокально-фахової підготовки 

здобувачів освіти педагогічних університетів та розроблення відповідної 

методики не приділено належної уваги. 

Мета статті – висвітлити сутність і зміст застосуваннѐ 

здоров’ѐзберігаячих технологій у процесі вокально-фахової підготовки 

здобувачів освіти в педагогічних університетах. 

Методи дослідження: аналіз, узагальненнѐ наукових джерел 

стосовно вокально-фахової підготовки здобувачів освіти в педагогічних 

університетах, термінологічний аналіз длѐ уточненнѐ сутності та змістових 

особливостей здоров’ѐзберігаячих технологій у процесі вокально-фахової 

підготовки здобувачів освіти в педагогічних університетах.  

Виклад основного матеріалу. Специфіка вокально-фахової 

підготовки в закладах вищої освіти вимагаю формуваннѐ високого рівнѐ 

розвитку вокально-технічного комплексу вмінь і навичок, усвідомленнѐ 

закономірностей процесу звукоутвореннѐ, розвитку вокальних слухово-

педагогічних умінь, зокрема, оволодіннѐ науково-теоретичноя базоя 

знань з голосових проблем співацького апарату. Аналіз науково-

методичної літератури показав, що у вокально-педагогічній практиці 

досить часто використовуятьсѐ емпіричні методи вокального розвитку, без 

наукового і практичного підґрунтѐ застосуваннѐ здоров’ѐзберігаячих 

технологій, тобто виникаять суперечності між традиційними методами 

роботи зі здобувачами освіти й потребами вокально-фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Під здоров’ѐзберігаячими технологіѐми вчені Т. Бойченко 

(Бойченко, 2005), О. Ващенко, С. Свириденко (Ващенко, Свириденко, 2006) 

маять на увазі: 

‒ сприѐтливі умови навчаннѐ, тобто адекватність вимог, відсутність 

стресових ситуацій на занѐттѐх та поза навчальним закладом, відвідні 

методики навчаннѐ й вихованнѐ; 

‒ оптимальну організація навчального процесу з урахуваннѐм 

статевих, вікових, індивідуальних особливостей, відповідних гігіюнічних норм; 

‒ раціонально-організований руховий режим. 
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Так, Т. Бойченко (Бойченко, 2005) зазначала, що сутність 

здоров’ѐзберігаячих технологій складаютьсѐ з: 

‒ комплексної оцінки умов вихованнѐ й навчаннѐ, що дозволѐять 

зберігати наѐвний стан здобувачів освіти; 

‒ формуваннѐ більш високого рівнѐ здоров’ѐ, навичок здорового 

способу життѐ; 

‒ здійсненнѐ моніторингу показників індивідуального розвитку; 

‒ прогнозуваннѐ можливих змін здоров’ѐ; 

‒ проведеннѐ відповідних психолого-педагогічних, коригувальних і 

реабілітаційних заходів із метоя забезпеченнѐ більш успішної навчальної 

діѐльності та її мінімальної фізіологічної «вартості»; 

‒ поліпшеннѐ ѐкості життѐ суб’юктів освітнього середовища. 

Звернемо увагу на те, що значеннѐ музичного мистецтва ще в добу 

христиѐнства відображаютьсѐ у словах свѐтителѐ Ниського (Как научитсѐ 

петь, 2002, c. 113), ѐкий наголошував, що «музика ю нічим іншим, ѐк 

закликом до більш звеличеного способу життѐ, ѐкий наставлѐю тих, хто 

відданий доброчинності, не допускати у свої звички нічого не музичного, 

не гармонійного… Загалом музика навчаю натѐгувати й відпускати струни 

душі в потрібний час, стежачи за тим, щоб наше життѐ неухильно зберігало 

правильну мелодія і ритм, уникаячи ѐк надмірної розпущеності, так і 

надмірного напруженнѐ». 

Розглѐдаячи історія становленнѐ вокальної педагогіки, ми бачимо, що 

її розвиток неможливий без урахуваннѐ психофізіологічних особливостей 

розвитку співацького голосу, знань про будову голосового апарату, 

здоров’ѐзберігаячого режиму його роботи. Ще у Стародавній Греції лікарі 

вивчали будову голосового апарату лядини. Так, ще Гіппократ (Стахевич, 

2002) виѐвив, що верхні дихальні шлѐхи – джерело виникненнѐ голосового 

звуку в лядини, що під час ушкодженнѐ дихальних шлѐхів голос перестаю 

звучати. Римський лікар Гален (II ст. н.е.) досліджував анатомія горла 

лядини. Він звертав увагу на «значеннѐ сили подиху длѐ звучаннѐ голосу 

співака, зазначав про деѐкі розходженнѐ голосоутвореннѐ у співі та 

ораторському мовленні» (Стахевич, 2002, c. 25). У 17-18 століттѐх 

наголошувалосѐ на впливі залоз внутрішньої секреції на формуваннѐ 

співацького голосу.  

Аналіз історичного шлѐху становленнѐ вокальної педагогіки даю уѐву 

про те, що виведеннѐ вокальної підготовки зі сфери емпіричного етапу та 

накопиченнѐ теоретичної бази знань відбулосѐ лише на початку 19 

століттѐ, завдѐки науковим дослідженнѐм у галузі експериментальної 
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психології та в суміжних галузѐх наук (фізіології, психології, педагогіки, 

фоніатрії, фонетики, фонопедії, біофізики, акустики, гігіюни). Зауважимо, що 

науковці (М. Гарсіа-син, М. Грачова, Ф. Засюдателюв, І. Левідов, 

А. Музехольд, Л. Работнов, С. Ржевкін, С. Сонке), ѐкі сформулявали наукові 

засади розвитку вокальної педагогіки й розкрили фізіологічно-акустичні 

аспекти процесу фонації, були вченими: фізіологами, акустиками, 

фізиками, фоніатрами, отоларингологами. 

Ми можемо зробити висновки, що вокально-фахова підготовка тісно 

пов’ѐзана не лише з вивченнѐм питань вокального мистецтва і процесом 

постановки голосу, а й стимуляю розвиток суміжних наук медицини, ѐкі 

складаять наукову основу сучасної вокальної педагогіки, тобто впливаять 

на створеннѐ й застосуваннѐ здоров’ѐзберігаячих технологій. 

Нами було відображено зв’ѐзок вокально-фахової підготовки з 

суміжними галузѐми наук на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Взаюмозв’ѐзок вокально-фахової підготовки з суміжними 

науками 
 

Зі сказаного вище можемо пересвідчитисѐ, що вдосконаленнѐ 

вокально-фахової підготовки здобувачів освіти передбачаю володіннѐ 

вокально-педагогічноя майстерністя, здійсненнѐ цілеспрѐмованого 

впливу на процес звукоутвореннѐ з метоя покращеннѐ акустичних і 

тембральних ѐкостей співацького голосу під час виробленнѐ такого 

здоров’ѐзберігаячого режиму роботи голосового апарату, за ѐкого 

вокальний апарат маю слугувати майбутньому вчителя музичного 

мистецтва протѐгом усього життѐ. Індивідуальні занѐттѐ з вокалу 
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передбачаять досѐгненнѐ здобувачем освіти певного рівнѐ розвитку 

співацьких умінь і навичок, сформованості вокально-рухових стереотипів 

та доведеннѐ їх до автоматизму. Виходѐчи з трактувань означених понѐть 

різними педагогами-вокалістами і науковцѐми, можемо стверджувати, що 

вдосконаленнѐ співацького голосу відбуваютьсѐ в результаті 

цілеспрѐмованої вокально-фахової підготовки, спираячись на 

індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти. 

Ми вважаюмо, що усвідомленнѐ сутності звукоутворявального 

процесу можливе лише за умови вивченнѐ фізіології голосового апарату ѐк 

складної біофізичної замкнутої системи. Адже спів ю психофізіологічним 

процесом. Голосовий апарат потрібно досліджувати не лише ѐк його 

функція, а й ѐк гармонічно координовану роботу всього організму лядини, 

в основі ѐкої задіѐна кора головного мозку і його підкірка разом із 

периферійноя нервовоя системоя. Схематично голосовий апарат 

розподілѐютьсѐ на такі взаюмопов’ѐзані групи дій: 

1) звукоутвореннѐ (гортань, голосові складки); 

2) диханнѐ (трахеѐ, бронхи, легені, грудна клітина, м’ѐзи, що беруть 

участь у процесі диханнѐ, діафрагма); 

3) артикулѐціѐ (ѐзик, губи, нижнѐ щелепа). 

Л. Работнов (Работнов, 1932) стверджував, що окремі частини 

голосового апарату можуть функціонувати порізно від інших, але у процесі 

фонації ці частини автоматично поюднуятьсѐ одна з одноя, тобто 

порушеннѐ в будь-ѐкому органі, зміна психологічного настроя, загальна 

втома та інші фактори впливаять на звучаннѐ голосу. 

Зокрема, Л. Прохорова (Прохорова, 2006) визначаю, що в галузі 

вокальної педагогіки процес звукоутвореннѐ розуміютьсѐ ѐк узгоджена 

діѐльність трьох систем: генераторної, резонаторної та енергетичної.  

Отже, вивчаячі наукову, педагогічну й методичну літературу з 

вокальної педагогіки, ми дійшли висновку, що без застосуваннѐ 

здоров’ѐзберігаячих технологій у процесі вокально-фахової підготовки 

неможливий подальший розвиток співацького голосу здобувача освіти. 

Љрім основного етіологічного сенсу − перенапруженнѐ голосового апарату 

в різних формах, у розвиткові професійних захворявань голосового 

апарату здобувачів освіти велике значеннѐ маять специфічні умови 

вокальних занѐть, а саме: 

‒ нервово-емоційне напруженнѐ у процесі відтвореннѐ вокального 

твору; 

‒ підвищена інтенсивність навколишнього фонового шуму; 
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‒ недосконала акустика навчальних і концертних приміщень; 

‒ перепади температури навколишнього середовища; 

‒ підвищена запиленість або сухість повітрѐ. 

Звертаюмо особливу увагу на професійні захворяваннѐ гортані під 

час недотриманнѐ гігіюни співацького голосу (куріннѐ, алкоголь) та запальні 

захворяваннѐ порожнини носа й горла. Зокрема, суттюву роль відіграю 

алергічне захворяваннѐ в лядини. Винѐтковий вплив на співацький 

процес здійсняять втома і психогенна травма. 

У зв’ѐзку з тим, що фахова діѐльність майбутнього вчителѐ музичного 

мистецтва пов’ѐзана з активним використаннѐм голосового апарату, 

згодом відбуваютьсѐ швидка стомляваність співацького голосу. 

Зауважимо, що звучаннѐ співацького голосу в неповному діапазоні гіршаю, 

відчуваютьсѐ сухість, «першіннѐ» в горлі, відбуваятьсѐ різні розлади в 

голосі до повної охриплості (афонії) тощо. 

Професійні захворяваннѐ голосового апарату розділѐятьсѐ на: 

органічні − анатомічні зміни будови периферичного відділу 

голосового апарату або його центрального відділу; 

функціональні порушеннѐ – дистонії, розлади звукоутвореннѐ у 

формі послабленнѐ діѐльності голосових складок (змиканнѐ, спазми), 

фонастенії (неврозу голосового апарату) (Професійні захворяваннѐ 

голосового апарату). 

Таким чином, проаналізувавши різні джерела, можемо 

запропонувати класифікація здоров’ѐзберігаячих технологій длѐ 

вдосконаленнѐ вокально-фахової підготовки здобувачів освіти 

педагогічних університетів, а саме: 

‒ за раціональноя організаціюя вокального навчаннѐ і вихованнѐ з 

урахуваннѐм статевих і вікових особливостей, індивідуального підходу та 

гігіюнічних норм; 

‒ за оздоровчим спрѐмуваннѐм вокальних занѐть на зміцненнѐ 

голосового апарату, підвищеннѐ ресурсного потенціалу співацького голосу − 

вкляченнѐ фізичної підготовки, фізіотерапії, фітотерапії, ароматерапії, 

дихальної гімнастики, крапкового масажу; 

‒ за просвітницько-оздоровчим спрѐмуваннѐм вокальних занѐть – 

опануваннѐ гігіюнічних норм, формуваннѐ життювих навичок, вокальної 

стресостійкості, профілактика травматизму, зловживаннѐ психоактивними 

речовинами, статеве вихованнѐ. 

Нами запропоновані здоров’ѐзберігаячі технології, ѐкі можна 

реалізувати за рахунок відповідних тематичних приватних бесід на 
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індивідуальних вокальних занѐттѐх; вкляченнѐ відповідних тем до дисциплін 

вокально-фахового циклу; введеннѐ до варіативної частини навчального 

плану нових предметів; організації факультативного навчаннѐ, проведеннѐ 

конференцій за означеноя тематикоя, написаннѐ курсових і магістерських 

робіт, дотичних означеній проблематиці, проведеннѐ творчих заходів тощо. 

Вважаюмо, що основним завданнѐм удосконаленнѐ вокально-

фахової підготовки здобувачів освіти в педагогічних університетах ю 

вихованнѐ культури здоров’ѐ голосу, тобто таких особистісних ѐкостей, ѐкі 

змогли би сприѐти збереження і зміцнення здоров’ѐ співацького голосу, 

формування уѐвлень про здоровий голосовий апарат ѐк фахову цінність. А 

длѐ зазначених ѐкостей потрібно сформувати мотивація на веденнѐ 

здорового способу життѐ, до підвищеннѐ відповідальності за особисте 

здоров’ѐ голосу та його здоров’ѐ в майбутніх учнів.  
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РЕЗЮМЕ 
Гуральник Наталья, Тоцкая Людмила, Сяофен Го. Здоровьесберегаящие 

технологии как средство усовершенствованиѐ вокально-специальной подготовки 
соискателей образованиѐ в педагогических университетах. 

В представленной статье рассматриваетсѐ проблема обновлениѐ 
технологии обучениѐ вокалу в условиѐх модернизации арт образованиѐ. Цель 

https://oppb.com.ua/news/profesiyni-zahvoryuvannya-golosovogo-aparatu
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состоит в раскрытии непосредственной зависимости успешности этого процесса в 
учреждениѐх высшего образованиѐ от системы специальной подготовки будущиих 
учителей музыкального искусства. В частности, вокально-специальной подготовки 
соискателей образованиѐ в педагогических университетах требует обновленнѐ 
форм и методов обучениѐ на основе сохранениѐ здоровьѐ голосового аппарата 
будущих специалистов. Реализациѐ этой цели требует решениѐ сложных задач, 
которые свѐзаны с повышением уровнѐ специальной подготовленности за счет 
использованиѐ новейших технологий вокальной специальной подготовки. 
Оптимальнаѐ реализациѐ профессиональной активности будущего учителѐ 
музыкального искусства в перспективе непосредственно зависит от результатов 
обращениѐ педагогического вниманиѐ к сохранения здоровьѐ голосового аппарата 
будущих специалистов. 

Ключевые слова: вокальнаѐ подготовка, голосовой аппарат, сохранение 
здоровьѐ, специальные технологии, соискатели высшего образованиѐ. 

SUMMARY 
Guralnyk Nataliia, Totska Liudmyla, Xiaofeng Guo. Health-saving technologies as a 

means of improving the vocal and occupational training of applicants for education in 
pedagogical universities. 

The article under consideration reflects the issue of renewing the vocal training 
technologies under conditions of modernizing art education. The objective of the article is to 
reveal the essence and content of implementing health-saving technologies in the process of 
vocal and occupational training of pedagogical university students, as well as to define the 
straightforward relation of the success of this process in higher education institutions to the 
content of the future Musical Art teacher’s occupational training technology. In particular, the 
vocal and occupational training of pedagogical university students requires renovating the 
teaching forms and methods in accordance with preserving health of the future expert’s vocal 
apparatus. Implementation of this target demands solving of difficult issues referring to 
increasing the level of occupational efficiency on account of using innovative technologies of 
vocal and occupational training. 

The vocal and occupational training specifics in higher education institutions demand 
shaping the high level of developing the vocal and technical complex of knowledge and skills, 
as well as the teachers’ and future professionals’ grasp of the principles of sound-producing 
process, the evolvement of vocal and music pitch pedagogical skills, in particular, obtaining 
the science and theoretical basis of vocal singing apparatus issues awareness. The optimal 
implementation of the future Musical Art teacher’s occupational activeness has a potentially 
direct correlation with the results of focusing pedagogical attention on preserving health of 
the future professional’s vocal apparatus. 

It was identified that the question of implementing health-saving technologies in the 
process of pedagogical university students, i.e. the future Musical Art teachers’ vocal and 
occupational training, was poorly revealed within the existing scientific-pedagogical research. 

Scientists consider the health-saving technologies as implementing the appropriate 
teaching conditions, i.e. the adequacy of requirements, the absence of stressful situations at 
classes and outside an institution, the corresponding effective teaching and upbringing 
methodology. The optimal teaching process management is also taken into consideration in 
accordance with the singer’s gender, age, individual characteristics, as well as the 
appropriate hygiene norms; the rationally organized movement regime. 

It was notified that the essence of health-saving technologies comprises the following: 
complex evaluation of teaching and upbringing conditions enabling to preserve the current state 
of the student’s training; shaping a higher health level, obtaining healthy lifestyle skills; 
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implementing the monitoring of individual development markers; prognosticating the possible 
health changes; conducting the corresponding psychological and pedagogical, correction and 
rehabilitation measures in order to secure a more successful teaching activity and its minimal 
physiological “cost”; perfecting the life quality of educational domain participants. 

Thus, the key task of the enhancing the vocal and occupational training of 
pedagogical university students presupposes fostering the vocal apparatus’ health culture 
revealing personal features of each vocalist that may contribute not only to preserving and 
strengthening the singing voice health, but also to shaping the future expert’s idea of a 
healthy vocal apparatus as a physical and technological value. For obtaining and securing the 
effective functioning of the afore-mentioned characteristics, shaping additional motivation 
referring to leading a healthy lifestyle, as well as increasing responsibility for both personal 
vocal and the future learner’s vocal apparatus health, is essential. 

Key words: vocal training, vocal apparatus, health-saving, occupational technologies, 
university students. 
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TEENAGERS’ MUSICAL-AESTHETIC TASTE DEVELOPMENT AS A 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
 

The publication highlights the problem of teenagers’ musical-aesthetic taste and its 
socio-pedagogical significance for the formation of the younger generation’s spirituality. It is 
emphasized that multidimensional concept of musical-aesthetic taste is studied by 
researchers in the context of development of musical perception, artistic needs, artistic and 
figurative thinking, etc. Musical-aesthetic taste is characterized as one of the norms of 
aesthetic perfection, which determines a person’s selectivity in relation to reality and art 
phenomena. Musical-aesthetic taste is determined by the level of interest, excitement, 
culture of the subject, his ability to assess the phenomena of musical art. It is established that 
musical-aesthetic taste is interpreted as a spiritual ability of an individual to invent the values 
of musical art, which can be traced in the individual assessment of aesthetic qualities of 
music, due to the dialectical combination of subjective and social evaluation. 

Key words: musical-aesthetic taste, teenagers, musical perception, aesthetic reality, 
musical art. 

 

Introduction. The growing need for a spiritually rich society, in particular 

for a spiritually developed and culturally self-sufficient younger generation is 

due to current trends not only in Ukraine but also in the political, economic, 

socio-cultural life of the majority of countries. These trends are connected, first 

of all, with the neglect of universal landmarks, ideals, tastes, preferences. In 

such circumstances, formation of aesthetic landmarks of the individual, which 
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harmoniously reflect his spiritual characteristics, life-creating values, are one of 

the ways to become a well-developed, holistic personality. 

The ability of a person to perceive aesthetic signs, phenomena, objects of 

the world affects human communication. Given that beauty is the basis of human 

relationships, communication with the perfect affects the manifestations of good. 

Feelings and understandings of the uniqueness of every moment and 

phenomenon of life are connected with human feelings and experiences. 

The national education system contains significant opportunities to 

intensify the process of formation and development of a person capable of high 

moral deeds and spiritually rich actions. 

Analysis of relevant research. From this point of view, this problem is 

reflected in the achievements of such scientists as O. Burov, S. Dolukhanov, 

M. Kyiashchenko, N. Myropolska, V. Panchenko, H. Padalka, O. Rudnytska, 

T. Tanko. 

Elaboration of scientific sources shows that musical-aesthetic taste is 

studied in the context of musical perception formation (N. Grodzenska, 

O. Kostiuk, V. Ostromenskyi, O. Rostovetskyi and others); in connection with 

artistic interest (O. Demianchuk, H. Shchukina and others); with aesthetic 

evaluation (V. Butenko, L. Koval); formation of the personality and his aesthetic 

manifestations in reality and art (I. Bekh, I. Ziaziun, H. Tarasova and others). 

B. Brylin and A. Bolharskyi consider development of musical-aesthetic tastes in 

a vocal-instrumental ensemble; in the process of vocal and choral activity – 

I. Dimova, O. Vasylchenko and others. 

The timeliness of this issue is due to the need to clarify a number of 

contradictions, namely between: 

- the growing need for the aesthetic culture development (including 

musical-aesthetic taste) and the real state of teaching the younger generation 

to sing; 

- the need for educational practice in a scientifically sound system of 

teenagers’ musical-aesthetic taste formation and insufficient level of 

theoretical basis in solving this problem; 

- the need for updating the content, forms, methods of the singing 

process and insufficient development of this issue in the context of teenagers’ 

musical-aesthetic taste formation. 

The search for possible solutions to these contradictions and the socio-

pedagogical significance of the problem of teenagers’ musical-aesthetic taste 

development in the process of teaching singing and its insufficient theoretical 

and methodological development determined the relevance of this publication 
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and were the basis for its topic “Teenagers’ musical-aesthetic taste 

development as a psychological and pedagogical problem”. 

The aim of the article is to highlight the theoretical aspects of the 

musical-aesthetic taste development of the younger generation. 

Research methods. In the process of research work a set of general 

scientific methods was used, namely: analysis, systematization, generalization 

of scientific literature, systems-structural, which provide an opportunity to 

compare theoretical approaches to determining the basic definitions. 

Results. Elaboration of scientific sources proves that the individual’s 

aesthetic culture formation depends on musical tastes, preferences, interests 

of the younger generation. It should be noted that formation of attitudes to 

works of art, world masterpieces, the best examples of folk crafts is carried out 

through the processes of taste perception. According to practicing scholars, 

formation of tastes begins at an early age, in particular due to one’s own 

creativity and passive study of foreign art samples. As for one’s own work, it is 

imitative. When a child grows up and expresses personal style with the help of 

characteristic details and shades in accordance with his own inclinations and 

abilities, his own creativity turns into an original activity. 

Conditionality of the aesthetic tastes’ formation is provided by the 

aesthetic education of youth. First of all, aesthetic tastes are formed in the 

material and household direction, in particular the purchase of new fashionable 

clothes, artistic decoration of housing, etc. According to the author, at the 

household level, the understanding of beauty is most closely related to fashion. 

The study of scientific literature proves that aesthetic taste is related to the 

sphere of human life and social work. Thus, the problem of understanding the 

true level of teenagers’ aesthetic culture and purposeful assimilation of a wide 

range of aesthetic knowledge is timely and appropriate (Lee Zhuqing, 2018). This 

is evidenced by the peculiarities of the current stage of society development. 

We have found that formation of the individual’s aesthetic culture 

depends on the qualities of musical tastes, preferences, interests of the 

younger generation. It should be noted that formation of attitudes to works of 

art, world masterpieces, the best examples of folk crafts is carried out through 

the processes of taste perception. According to teachers, formation of tastes 

begins at an early age, in particular due to one’s own creativity and passive 

study of foreign art samples. As for one’s own work, it is imitative. When a child 

grows up and expresses his personal style with the help of characteristic details 

and shades in accordance with his own inclinations and abilities, his own 

creativity becomes an original activity (Rudnytska, 2005; Shcholokova, 2011). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

291 

The current stage of society development is characterized by the issues 

of aesthetic education and formation of musical-aesthetic preferences. These 

issues have attracted attention of such philosophers as V. Andrushchenko, 

Yu. Borev, I. Honcharov, I. Ziaziun, V. Yadov and others, psychologists 

B. Ananiev, L. Bozhovych, P. Vygotsky, B. Teplov and others, teachers L. Koval, 

V. Perederii, H. Shevchenko, A. Shcherba and others. 

The issues of musical-aesthetic education of children and youth in Ukraine 

were embodied in the works of V. Driapika, O. Rudnytska, L. Koval, H. Padalka, 

L. Masol, O. Oleksiuk, O. Mykhailychenko, O. Rostovskyi, L. Khlebnikova and 

others. 

The richness of musical impressions is realized in relation to the content 

of the work and provides ways to realize it. Ideas, thoughts, efforts of a music 

teacher create a state that affects the outcome of activities. A certain artistic 

goal makes it possible to concentrate efforts to embody the artistic content 

and performance interpretation. Of great importance in this direction is the 

ability to assess artistic phenomena, musical taste. 

It is proved that the problem of formation and development of the 

musical-aesthetic taste is considered in the context of the theory of musical-

aesthetic teaching and education. Thus, theoretical and methodological 

problems of music and aesthetic education are studied by domestic 

researchers, in particular: B. Brylin, V. Shulhina. They highlight the musical and 

creative development of the individual. A. Bolharskyi, O. Demianchuk study 

formation of musical-aesthetic interests, O. Kostiuk, O. Oleksiuk, H. Padalka, 

O. Rudnytska consider formation of aesthetic attitude to artistic phenomena 

(Padalka, 2008; Rudnytska, 2005). V. Driapika determines peculiarities of 

aesthetic taste formation, V. Butenko, L. Koval establish positions on the 

formation of aesthetic evaluations and so on. 

Various approaches to the formation and development of students’ 

aesthetic taste are known in domestic pedagogical science. A number of 

thorough works have appeared in recent years. In the dissertation research of 

H. Padalka, O. Korobko some aspects of aesthetic tastes development are 

considered, namely: formation of aesthetic and artistic tastes of future 

teachers; V. Baievsky, S. Barylo, I. Kazymyrska highlight the tastes of high 

school students; B. Ivasiv, T. Lisinska –tastes of junior schoolchildren; 

L. Litvinenko investigates development of artistic tastes in the process of 

acquaintance with different kinds of art; A. Akhmedova and T. Filipieva 

emphasize the role of aesthetic education in the formation and development of 

aesthetic taste; L. Schultz emphasizes the reflection of reality in aesthetic taste; 
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N. Kalashnik studies the historical and pedagogical genesis of the formation of 

aesthetic tastes of student youth in the process of educational activity; instead, 

O. Ihnatovych covers the process of forming the artistic-aesthetic taste of 

adolescents in the process of literary and creative activity. 

The results of scientific research show that as a multidimensional 

phenomenon, musical-aesthetic taste is studied by researchers from different 

positions. Thus, connection with musical perception formation is characterized 

by N. Hrodzenska, V. Ostromenskyi, O. Kostiuk, O. Rudnytska, O. Rostovskyi and 

others. In the context of the artistic interest development, taste is considered 

by O. Demianchuk, T. Plesnina, E. Kviatkovskyi, H. Shchukina; as a component 

of artistic need – in the works of E. Kotsiuba, O. Semashko, H. Tarasova); as an 

aspect of artistic and figurative thinking – in the works of L. Hryhorovska, 

L. Yakovenko. The relationship between taste and aesthetic evaluation is 

covered by V. Butenko, L. Koval, I. Krytska. 

Modern psychological and pedagogical thought is actively studying the 

issue of tastes in connection with the study of the aesthetic attitude of the 

individual to art and reality. This aspect is reflected in the works of 

A. Akhmetov, O. Burov, I. Bekh, S. Goldentricht, R. Dzvinkov, I. Ziaziun, L. Kogan, 

M. Kyiashchenko, H. Molchanova, N. Myropolska, N. Savchenko, O Semashko, 

H. Tarasova, Yu. Yutsevich. The subject of tastes is also studied in the context of 

creative abilities development of the younger generation (V. Andreiev, 

V. Mostova, L. Masol, T. Stratan, S. Torichna). 

It is proved that for the formation of a socially mature, highly moral, 

spiritually developed personality there is a significant potential in the system of 

national aesthetic education. From this point of view we consider it expedient 

to note that aesthetic education ensures formation of the universal values, 

their origin, perception, evaluation and assimilation. Further development 

should become a priority of state policy in the field of education. Some aspects 

have already been reflected in some state documents: the National Doctrine of 

Education Development of Ukraine in the XXI century, the Law of Ukraine “On 

Education”, the Concept of artistic-aesthetic education of the secondary school 

students. The main direction of the national educational activity is aesthetic 

education, which has taken a vector for the development of aesthetic feelings 

and needs, creative activity and artistic abilities; on the formation of young 

people’s aesthetic tastes, views, development of skills to increase the cultural 

and artistic heritage of the people, to reproduce and feel the beautiful in the 

everyday life. 
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In this regard, the purpose of art lies, first, in full, comprehensive and 

consistent impact on the individual, which contributes to the development of 

aesthetic sense. 

The main category of aesthetic culture is the definition of “aesthetic 

taste”, which lies in a dialectical relationship with the aesthetic ideal, aesthetic 

needs and aesthetic perception. Aesthetic taste determines the principle of 

activity and behavior manifested in the “beauty of human action” and 

determines the value of human attitude to the world, nature, art, forms 

attitudes, the ability of aesthetic choice. 

Some aspects of the taste formation were covered in scientific works, in 

particular: formation of artistic-aesthetic tastes of preschool children, primary 

school children (H. Lazarenko, T. Lisinska, I. Patsaliuk, V. Zuban). Due to the fact 

that music evokes noble thoughts, feelings, development of taste in high school 

students consider S. Barylo, N. Zatsepina, O. Ihnatovych, V. Strilko, O. Malenytska, 

Y. Merezhko, I. Savchuk and others. N. Kalashnyk investigates the historical and 

pedagogical genesis of the aesthetic tastes’ formation in student youth in the 

process of educational activity. In this aspect, it should be emphasized that it is 

important to learn to understand and know the art, to cultivate artistic taste, to 

learn to appreciate real works of art. Formation of aesthetic-artistic tastes in 

future teachers is considered by O. Berestenko, T. Babenko, S. Hurov, H. Padalka, 

O. Korobko, V. Radkina, L. Honcharenko, O. Khomiak; formation of aesthetic taste 

in students – by V. Vertegel, Yu. Orel-Khalik, N. Kalashnyk, N. Popovych; 

development of artistic-aesthetic tastes in the process of acquaintance with 

different types of art (L. Bashmanivska, L. Kalinina, N. Mamchur, I. Savchuk). 

It should be emphasized that in the history of music education the areas 

that promote development of the musical-aesthetic taste of young people have 

been identified, in particular: studying musical masterpieces, students’ 

aesthetic preferences, involving them in various musical activities. Thus, the 

corresponding problem was raised by teachers-musicians V. Bahadurov, 

T. Berkman, N. Briusova, M. Grodno, T. Lomakin, D. Lokshyn, M. Rumer, 

V. Shatska and others, composers M. Balakirev, A. Rubinstein, S. Taneiev, 

musicologists B. Asafiev, A. Sokhor and others. 

N. Briusova worked on the problem of developing children’s musical 

taste. She argued that all the knowledge and skills that the school reveals in the 

child should take into account the child’s life experience. Given the social and 

cultural characteristics of the experience, children’s feelings should be fully 

revealed. A wide and polyphonic world has to open up to students and this is 

what music can help the most. 
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In the development of musical taste of schoolchildren the basic 

components are musical-evaluative perception, intonation experience, musical 

knowledge, as well as musical-evaluative activity. H. Padalka, holding a similar 

opinion, notes that perception, evaluation and creation in art are the basis of 

taste preferences. In the structure of the schoolchildren’s musical taste the 

scientists identify the following elements: 

- interest, which is revealed in the intellectual and emotional 

development of perception; 

- artistically justified choice, mediated by the auditory experience, 

selectivity, focused on the musical and aesthetic ideal; 

- musical-aesthetic evaluation, which is manifested in motivated 

judgments; 

- musical and aesthetic pleasure, which is characterized by the presence 

of experience and accompanies taste preferences; 

- moral orientation of taste preferences, which reflects the morally 

meaningful position, determines the presence of ethical values (Padalka, 2008, 

p. 31-36). 

Thus, musical-aesthetic taste is an acquired spiritual ability, not an innate 

one. Musical-aesthetic taste can be developed through the involvement of the 

individual in art and cultural activities. It has been established that the 

obligatory component of musical-aesthetic taste and the highest manifestation 

of musical consciousness is the musical-aesthetic ideal. The latter has become a 

perfect, beautiful manifestation in the field of music and aesthetics and thus 

reflects the spiritual landmarks of the individual in the environment of musical 

art. Thus, development of a positive attitude to highly artistic samples of 

musical art of adolescents on the basis of comparison and selection of desired 

musical works determines formation of the musical-aesthetic taste. 

Thus, the main concept of our work is musical-aesthetic taste, which is 

understood as one of the norms of aesthetic perfection, which determines the 

selectivity of the individual in relation to reality and phenomena of art 

(Honcharenko, 1997, p. 142). In the context of a multifaceted understanding of 

this phenomenon, the concepts of taste, aesthetic taste, musical taste, musical-

aesthetic taste are presented. As a result of the dialectical connection between 

emotional experience and understanding of musical-aesthetic values, musical-

aesthetic taste is characterized by the level of interest, excitement, culture of 

the subject, his ability to assess the phenomena of musical art. Musical-

aesthetic taste should be interpreted as the spiritual ability of an individual to 

invent the values of musical art, which can be traced in the individual 
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assessment of aesthetic qualities of the object of music, due to the dialectical 

combination of subjective and social evaluation. 

Therefore, musical-aesthetic taste is an acquired spiritual ability, not an 

innate one. Musical-aesthetic taste can be developed through involvement of 

the individual in art and cultural activities. It has been established that the 

obligatory component of musical-aesthetic taste and the highest manifestation 

of musical consciousness is the musical-aesthetic ideal. The latter has become a 

perfect, beautiful manifestation in the field of music and aesthetics and thus 

reflects the spiritual landmarks of the individual in the environment of musical 

art. Thus, development of a teenagers’ positive attitude to highly artistic 

samples of musical art on the basis of comparison and selection of desired 

musical works determines formation of musical-aesthetic taste. 

Thus, the main concept of our work is musical-aesthetic taste, which is 

understood as one of the norms of aesthetic perfection, which determines the 

selectivity of the individual in relation to reality and phenomena of art 

(Honcharenko, 1997, p. 142). In the context of a multifaceted understanding of 

this phenomenon, the concepts of taste, aesthetic taste, musical taste, musical-

aesthetic taste are presented. As a result of the dialectical connection between 

emotional experience and understanding of musical-aesthetic values, musical-

aesthetic taste is characterized by the level of interest, excitement, culture of 

the subject, his ability to assess the phenomena of musical art. Musical-

aesthetic taste should be interpreted as the spiritual ability of an individual to 

invent the values of musical art, which can be traced in the individual 

assessment of aesthetic qualities of the object of music, due to the dialectical 

combination of subjective and social evaluation. 

The result of a holistic analysis of this category has become the 

opportunity to identify the following components: musical-aesthetic 

perception, which is determined by the level of musical-aesthetic awareness of 

man; musical awareness, which is revealed in an attempt to understand the 

musical images, form and content of a musical work and orientation in genres 

and types of musical art; interest in musical-aesthetic activities, focus on the 

values of music culture, as well as the stability and breadth of musical interests; 

the level of development of artistic communication, which testifies to the 

possibility of objective evaluation of musical works, analytical independent 

judgment according to personal preferences. 

Formation of musical-aesthetic taste is impossible without musical 

artistic-creative activity. With its help, the individual realizes the needs of 

aesthetic direction, has the opportunity to enjoy his own work, which directly 
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affects its overall culture. Enjoying creative expressions is related to the 

hedonistic function of art, when a person experiences aesthetic pleasure while 

communicating with works of art. Note that taste is considered the basis of this 

activity. Awareness of this highlights the need for effective use of artistic-

creative activities as an important means of enriching information and forms of 

organized influence on the formation of musical-aesthetic tastes of students, 

which provides a comprehensive solution to the tasks of artistic, cognitive, 

regulatory, dialogical, value, creative and sociocultural nature. In artistic-

creative activity there is a reflection and at the same time formation of the 

spiritual needs of the individual, which are also determined by the level of 

development of his musical-aesthetic tastes. Active participation of the 

individual in artistic-creative activities (instrumental orchestra (ensemble), 

choir, drama circle, vocal and dance group, club of quick-witted, etc.) gradually 

leads not only to the realization of one’s creative potential, but also a 

qualitative change in human worldview, behavior and beliefs, human 

transformation into a subject of aesthetic activity. 

Conclusions. Thus, musical-aesthetic education clarifies the educational 

and heuristic tasks of spiritual enrichment with new knowledge and 

experience, forms artistry in the direction of improving feelings, tastes, human 

life, provides value-oriented effect – giving the individual the opportunity to 

assess the phenomena of reality and art, build a system of values and 

determine the direction of activity depending on these values, develops 

creativity, which expands the need and ability to creative perception of the 

world and art, to the creative nature of activity. 

Thus, development of teenagers’ musical-aesthetic taste in the process 

of singing is interpreted as an activation of self-determination of teenagers’ 

artistic preferences in singing educational material, forming one’s own 

aesthetic position on artistic evaluation, as well as the ability to process and 

deeply absorb musical information, it is necessary to determine true values of 

musical arts, creatively evaluate and independently analyze them. 
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РЕЗЮМЕ 
Еременко Ольга, Корякин Алексей. Развитие музыкально-эстетического вкуса 

подростков как психолого-педагогическаѐ проблема. 
В публикации актуализирована проблема музыкально-эстетического вкуса 

подростков и его социально-педагогическое значение длѐ становлениѐ духовности 
подрастаящего поколениѐ. Подчеркиваетсѐ, что многомерное понѐтие «музыкально-
эстетический вкус» изучаетсѐ исследователѐми в контексте развитиѐ музыкального 
восприѐтиѐ, художественных потребностей, художественно-образного мышлениѐ и 
т.д. Охарактеризован музыкально-эстетический вкус как одна из норм эстетического 
совершенства, что обуславливает избирательность личности по отношения к 
действительности и ѐвлениѐм искусства. Музыкально-эстетический вкус 
определѐетсѐ уровнем интереса, культурности субъекта, его способности к оценке 
ѐвлений музыкального искусства. Установлено, что музыкально-эстетический вкус 
толкуетсѐ как духовнаѐ способность личности к изобретения ценностей 
музыкального искусства, что прослеживаетсѐ в индивидуальной оценке эстетических 
качеств объекта музыки, обусловленной диалектическим сочетанием их субъективной 
оценки с общественной. 

Ключевые слова: музыкально-эстетический вкус, подростки, музыкальное 
восприѐтие, эстетическаѐ реальность, музыкальное искусство. 

АНОТАЦІЯ 
Єременко Ольга, Корякін Олексій. Розвиток музично-естетичного смаку 

підлітків ѐк психолого-педагогічна проблема. 
У публікації актуалізовано проблему музично-естетичного смаку підлітків та 

її соціально-педагогічне значеннѐ задлѐ становленнѐ духовності підростаячого 
поколіннѐ. Підкресляютьсѐ, що багатовимірне понѐттѐ «музично-естетичний смак» 
вивчаютьсѐ дослідниками в контексті розвитку музичного сприйнѐттѐ, художніх 
потреб, художньо-образного мисленнѐ та ін. Схарактеризовано музично-
естетичний смак ѐк одну з норм естетичної досконалості, що обумовляю 
вибірковість особи щодо ставленнѐ до дійсності та ѐвищ мистецтва. Музично-
естетичний смак визначаютьсѐ рівнем інтересу, зацікавленості, культурності 
суб’юкта, його здатності до оцінки ѐвищ музичного мистецтва. Установлено, що 
музично-естетичний смак тлумачитьсѐ ѐк духовна здатність особистості до 
винайденнѐ цінностей музичного мистецтва, що простежуютьсѐ в індивідуальній 
оцінці естетичних ѐкостей об’юкта музики, зумовленої діалектичним поюднаннѐм 
суб’юктивної їх оцінки з суспільноя. 

Музично-естетичне навчаннѐ з’ѐсовую просвітницько-еврестичні завданнѐ 
духовного збагаченнѐ новими знаннѐми й досвідом, формую артистизм у напрѐмі 
вдосконаленнѐ почуттів, смаків лядини, її життюдіѐльності, забезпечую ціннісно-
оріюнтаційний ефект – наданнѐ особистості можливості оцінявати ѐвища 
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дійсності та мистецтва, вибудовувати систему цінностей і визначати напрѐм 
діѐльності в залежності від цих цінностей, розвиваю креативність, що розширяю 
потребу і здатність до творчого сприйнѐттѐ світу та мистецтва, до творчого 
характеру діѐльності. 

Під розвитком музично-естетичного смаку учнів-підлітків у процесі співу 
маютьсѐ на увазі активізаціѐ самостійного визначеннѐ підлітками художніх переваг у 
співацькому навчальному матеріалі, формуваннѐ власної естетичної позиції щодо 
питань художньої оцінки, а також здатність перероблѐти й глибоко засвоявати 
музичну інформація, доцільно визначати істинні цінності музичного мистецтв, 
творчо оцінявати та самостійно їх аналізувати. 

Ключові слова: музично-естетичний смак, підлітки, музичне сприйнѐттѐ, 
естетична дійсність, музичне мистецтво. 

 

УДК 371.134; 372.8 (87; 878) 
Тетяна Мольдерф 

Університет Григоріѐ Сковороди в Переѐславі 

ORCID ID 0000-0002-3059-3770 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.08/298-313 
 

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У 

СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПОЧАТКОВИХ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У статті висвітлено особливості формуваннѐ академічної вокально-
виконавської культури майбутніх викладачів початкових спеціалізованих мистецьких 
закладів освіти, пов’ѐзані з набуттѐм ними професійної компетентності, досвіду 
самовдосконаленнѐ, гармонійного фахового розвитку у структурі підготовки 
фахівців. Виокремлено понѐттѐ компетентності ѐк результату здобуттѐ 
ґрунтовних професійних знань і вмінь; визначено нормативні навчальні дисципліни, 
зміст ѐких сприѐю розвиткові академічної вокально-виконавської культури творчої 
особистості майбутнього викладача ПСМНЗ. Артикульовано педагогічний ресурс 
феномену академічності ѐк системи організації культури звуку, буттѐ суворих 
правил, канонів, традицій, стилів і жанрів італійської вокальної школи bel canto, де 
головними принципами виступаять канонізаціѐ і непорушність.  

Ключові слова: академічність, академічна вокально-виконавська культура, 
професійна освіта, компетентність, самовдосконаленнѐ, майстерність. 

 

Постановка проблеми. Галузь мистецької освіти сьогодні переживаю 

складний період реформуваннѐ та модернізації структури й змісту в межах 

ювроінтеграційних процесів, отже, знаходитьсѐ у стані пошуку шлѐхів 

найбільш доцільного розвитку на основі найкращих традицій і здобутків 

професійних шкіл, визнаних у світовому освітньому середовищі. Основноя 

метоя перетворень ю максимальне наближеннѐ підготовки майбутніх 

фахівців до вимог часу, формуваннѐ їх професійної компетентності, 

готовності до успішної діѐльності в умовах інноваційного розвитку 

українського суспільства. Зміна соціального замовленнѐ зумовляю 

оновленнѐ змісту підготовки майбутніх викладачів початкових 
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спеціалізованих мистецьких закладів освіти (надалі ПСМНЗ), що скеровую 

майбутніх фахівців на пошук ефективних моделей освіти, оволодіннѐ 

ґрунтовними професійними знаннѐми й уміннѐми в адаптації досвіду 

перевіреної часом академічної вокально-виконавської культури. 

Аналіз актуальних досліджень. Мистецька освіта ѐк окрема освітнѐ 

галузь володію оригінальними історико-культурними концептами, ѐкі 

виѐвлѐять потужний ресурс у процесі підготовки професійних кадрів. 

Оновленнѐ змісту професійної підготовки майбутніх викладачів ПСМНЗ 

віддзеркаляютьсѐ в основних положеннѐх Закону України «Про вищу освіту» 

(із змінами, 2020 р.) (Закон України «Про вищу освіту», 2020), Законі України 

«Про повну загальну середня освіту» (2020) (Закон України «Про повну 

загальну середня освіту», 2020), Плані дій щодо поліпшеннѐ ѐкості 

художньо-естетичної освіти на 2009 – 2012 роки» (МОН, 2009 р.) (План дій 

щодо покращеннѐ ѐкості художньо-естетичної освіти на 2009 – 2012 роки, 

2009), Љонцепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року 

(2012) (Концепціѐ гуманітарного розвитку України на період до 2020 року), 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013) 

(Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

2013), Положенні про фаховий мистецький коледж (2020) (Положеннѐ про 

фаховий мистецький коледж, 2020), Законі України «Про фахову передвищу 

освіту» (Ст. 8), державних стандартах, проюктах стандартів з напрѐму 

підготовки 025 Музичне мистецтво (2021) (Закон України «Про фахову 

передвищу освіту», 2021) та інших урѐдових освітніх документах. 

Процеси вдосконаленнѐ освітньої та мистецької галузей відповідно 

до ювропейських стандартів підготовки фахівців з музичного мистецтва, 

зокрема, у контексті проблеми формуваннѐ професійної компетентності 

висвітлено у дослідженнѐх Т. Агейкіної-Старченко (Агейкіна-Старченко, 

2009), Л. Масол (Масол, 2015), М. Михаськової (Михаськова, 2017), 

Н. Мурованої (Мурована, 2008), О. Олексяк (Олексяк, 2017), 

І. Полубоѐриної (Полубоѐрина, 2007) та ін. 

Метою статті ю висвітленнѐ особливостей формуваннѐ академічної 

вокально-виконавської культури майбутніх викладачів у структурі 

підготовки молодших спеціалістів та молодших бакалаврів у галузі 

музичного мистецтва. 

Методи дослідження: джерелознавчий – длѐ вивченнѐ законодавчих 

документів; компаративний – длѐ процедури порівнѐннѐ освітніх документів 

щодо підготовки майбутніх викладачів ПСМНЗ; структурно-системний – длѐ 

визначеннѐ структурних елементів змісту підготовки фахівців зазначеного 
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профіля та рівнѐ; узагальненнѐ – длѐ розкриттѐ категоріальної сутності 

понѐттѐ академічної вокально-виконавської культури майбутніх викладачів, 

формуляваннѐ та уточненнѐ певних положень і висновків; універсалізації – 

длѐ усвідомленнѐ презентативності принципів та прийомів академічності 

вокального мистецтва і педагогіки.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз текстів законодавчої бази 

підготовки майбутніх викладачів початкових спеціалізованих мистецьких 

закладів освіти презентую панівні сьогодні стратегічні напрѐми 

вдосконаленнѐ музичної освіти України в контексті компетентнісної 

парадигми, зокрема: адаптаціѐ існуячої багаторівневої системи мистецької 

освіти до новітніх освітніх ювропейських спрѐмувань; забезпеченнѐ сучасної 

багаторівневої мистецької школи кваліфікованими викладачами з 

ювропейським мисленнѐм у викладанні; відповідність професійної підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва ювропейським освітнім стандартам, 

набуттѐ ними професійної компетентності в царині музичної педагогіки тощо. 

Н. Мурована виділѐю компетенції, що формуятьсѐ у процесі навчаннѐ через 

знаннѐ змісту та методики музичного навчаннѐ учнів, застосуваннѐ сучасних 

методів та технологій сучасної освіти (інформаційні); ерудиція, творчу 

активність, культуру мови, артистизм (комунікативні); інтерпретація 

музичних творів, виконаннѐ музичних творів на занѐтті (операційні); умінні 

створявати та використовувати проблемні ситуації, інтегративні методи 

навчаннѐ та аналіз музичних творів, атмосферу зацікавленості 

(інтелектуально-педагогічні) (Мурована, 2008, с. 9). Дослідницѐ Н. Овчаренко 

розглѐдаю професійну компетентність майбутнього вчителѐ музичного 

мистецтва ѐк «освітній результат опануваннѐ сукупності вокально-

педагогічних знань, умінь, навичок майбутнього фахівцѐ, що забезпечуять 

його готовність до вокально-педагогічної діѐльності» (Овчаренко, 2016, с. 36). 

Музично-педагогічну компетентність Т. Танько визначено складним 

поліфункціональним особистісним утвореннѐм, що інтегрую професійні 

теоретичні знаннѐ, ціннісні оріюнтації і практичні вміннѐ у сфері музичної 

педагогіки (Танько, 2004, с. 182-183). Л. Масол вбачаю в компетентності 

взаюмодія трьох компонентів: змістового (знань), процесуального (умінь), 

аксіологічного (цінностей, оріюнтації), самореалізаційного (активності, 

самостійності), креативного (творчості) (Масол, 2015, с. 50). Тож сучасні 

дослідники наголошуять на ідеї майбутнього фахівцѐ в 

конкурентоспроможному професійному статусі, готового забезпечувати 

більш високу рейтингову позиція на провідному галузевому ринку праці та 

стійкий високий попит на його послуги. Саме компетентність у сучасній освіті 
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стаю результатом набуттѐ знань і навичок, майстерності, що ми адаптуюмо до 

проблеми формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури 

майбутніх викладачів ПСМНЗ.  

Структура мистецької галузі ю імперативом у виведенні критеріїв 

ѐкості в підготовці фахівців, де весь освітній процес сьогодні маю своя 

усталену функція, певний статус, вимоги до творчих вступних іспитів, мету і 

конкретні завданнѐ навчаннѐ. Љваліфікаційний рівень підготовки 

випускників спираютьсѐ на найкращі традиції світової музичної культури, 

що відповідаю меті використаннѐ педагогічного ресурсу академічної 

вокально-виконавської культури майбутніх викладачів. Учені розглѐдаять 

дану структуру ѐк трирівневу систему (школа – коледж – академіѐ 

(університет)), що формуваласѐ в Україні впродовж багатьох десѐтиріч. 

Середнѐ ланка в системі мистецької освіти передбачаю подальше, більш 

глибоке вивченнѐ навчальних дисциплін, аніж у мистецькій школі, серед 

ѐких – сольний спів, клас ансамбля, фольклор, методика навчаннѐ співу, 

майстерність актора, історіѐ виконавства та ін., що утворяять фундамент 

спеціальної підготовки фахівцѐ. Отже, навчальний план у коледжах значно 

розширений за рахунок введеннѐ дисциплін ѐк виконавського, так і 

теоретичного напрѐму. 

Станом на 2021 рік в Україні функціоную 31 коледж, у 20-ти з ѐких ю 

наѐвними спеціалізації «Спів» академічного спрѐмуваннѐ. Підготовка 

молодших спеціалістів та молодших бакалаврів у мистецьких коледжах 

здійсняютьсѐ на основі базової загальної середньої освіти та спираютьсѐ на 

Наказ МОН України від 01.06.2018 «Про затвердженнѐ типової освітньої 

програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійсняять 

підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої 

освіти» (Навчальний план спеціалізації «Спів», 2018), Положеннѐ про 

фаховий мистецький коледж від 09 вереснѐ 2020 р. за № 807 (Положеннѐ 

про фаховий мистецький коледж, 2020), Стандарту фахової передвищої 

освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво, затвердженого МОН України 

від 14.06.2021 р. за № 430 (Закон України «Про фахову передвищу освіту», 

2021). Структура фахової підготовки студентів ОР «молодший спеціаліст», 

«молодший бакалавр» за спеціальністя 025 Музичне мистецтво 

(Спеціалізаціѐ «Спів») детермінована за такими нормативними 

документами: навчальний план, освітньо-професійна програма (ОПП), 

програма навчальної дисципліни та робоча програма викладача.  

Навчальний план у підготовці молодшого спеціаліста, затверджений 

Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької 
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освіти у 2018 р. (надалі ДНМЗ ЗЉМО) був тимчасовим у перехідному 

періоді до затвердженнѐ МОН України стандарту фахової передвищої 

освіти. Процес переходу маю закінчитисѐ у 2022 році, тому деѐкі коледжі 

працяять ще за типовим навчальним планом на основі типової освітньої 

програми. Нами виѐвлено, що державні освітні стандарти в підготовці 

молодшого спеціаліста до сьогодні відсутні.  

Розглѐнемо детальніше зміст і структуру начального процесу 

підготовки молодшого спеціаліста Торецького музичного коледжу, що 

складаютьсѐ з IV-х циклів: І – цикл загальноосвітньої підготовки (загальний 

обсѐг 1919 годин); ІІ – цикл загальної підготовки (загальний обсѐг 1800 

годин/60 кредитів ECTS); ІІІ – цикл професійно-практичної підготовки 

(загальний обсѐг 3220 годин, з них 165 екзаменаційні/114 кредитів ECTS); 

IV цикл – вибіркових навчальних дисциплін (навчальна дисципліна 

«Вдосконаленнѐ індивідуальних здібностей», 180 годин). Усього підготовка 

молодшого спеціаліста складаю 5400 годин (180 кредитів ECTS) та разом із 

загальноосвітньоя підготовкоя – 7319 годин. Љрім годин, зазначених у 

навчальних планах, передбачено необхідні години: по 6 годин виконавської 

практики та 200 годин длѐ консультацій навчальних груп на весь термін 

навчаннѐ, з них 60 годин – на організація практики. Навчальним планом 

додатково передбачені види практичного навчаннѐ: концертно-виконавська 

та педагогічна практики (7 тижнів) на весь курс навчаннѐ. По закінчення 

курсу теоретичного та практичного навчаннѐ студенти складаять державні 

екзамени з сольного співу, класу ансамбля та основ педагогічної 

майстерності – комплексного екзамену з дисциплін: «Психологіѐ та 

педагогіка», «Методика навчаннѐ співу», «Охорона дитѐчого голосу» й 

«Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару» (Оріюнтовний 

навчальний план (підготовка молодшого спеціаліста), 2018).  

Організаціѐ освітнього процесу забезпечуютьсѐ формами роботи у 

виглѐді лекційних, семінарських, практичних, а також індивідуальних та 

колективних занѐть, педагогічної й концертно-виконавської практики, 

академічних концертів, публічних виступів, лекцій, екскурсій, конференцій, 

форумів, спектаклів, брифінгів, квестів, інтегрованих та інтерактивних 

занѐть тощо. Оціняваннѐ здійсняютьсѐ за поточним, тематичним, 

періодичним, підсумковим видами контроля та самоконтроля; за 

формами контроля – усне й письмове опитуваннѐ, тестовий контроль, 

технічний залік; академічний, сольний, звітний концерти, захист творчих 

проюктів та індивідуальних робіт, доповіді на семінарських занѐттѐх та за 

державноя атестаціюя – комплексного фахового екзамену.  
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Аналіз навчальних планів Харківського музичного фахового коледжу 

ім. Б.М. Лѐтошинського (надалі ХМФЉ ім. Б.М. Лѐтошинського), ВНЗ ЉФВ 

«Торецький музичний коледж» (надалі ТМЉ) та Љиївської муніципальної 

академії ім. Р. Гліюра (надалі ЉМАМ ім. Р. Гліюра) довів, що навчальні 

дисципліни «Сольний спів», «Љлас ансамбля», «Майстерність актора», 

«Сценічна підготовка», «Љультура мови», «Методика навчаннѐ співу» 

закладаять ґрунт у формуванні академічної вокально-виконавської 

культури майбутніх викладачів та, за зразком ЉМАМ ім. Р. Гліюра, повинні 

мати більшу кількість кредитів на профіляячі й вибіркові дисципліни. Цей 

заклад у структурі підготовки молодшого спеціаліста працяю за новими 

ОПП і маю загальний обсѐг годин у навчальному плані 240 кредитів ECTS, 

що вже ю характерним длѐ підготовки молодшого бакалавра (Навчальні 

плани спеціалізації «Спів» (молодший спеціаліст), 2018). 

З метоя виѐвленнѐ ресурсу длѐ формуваннѐ академічної вокально-

виконавської культури майбутніх викладачів ПСМНЗ нами проаналізовано 

Освітня програму «Спів» (молодший спеціаліст, 2018) та ОПП «Спів» 

(молодший бакалавр, 2020) Љропивницького музичного фахового коледжу 

(надалі ЉМФЉ), освітня програму «Спів» (молодший спеціаліст, 2018) 

Чернігівського фахового музичного коледжу ім. Л.М. Ревуцького (надалі 

ЧФМЉ ім. Л.М. Ревуцького), ХМФЉ ім. Б.М. Лѐтошинського, ОПП «Спів» 

(молодший бакалавр, 2020) Херсонського фахового коледжу музичного 

мистецтва (надалі ХФЉММ) та ОПП «Спів (академічний, народний)» 

(молодший бакалавр, 2020) ЉМАМ ім. Р. Гліюра, де в ОПП вже 

використовуятьсѐ стандартні розшифровки компетентностей, ѐк-от: ЗЉ 

(загальні комптентності), ФЉ (фахові компетентності), ПРН (програмні 

результати навчаннѐ). Однак, у цих документах нами не виѐвлено акцентів 

щодо академічного співу та формуваннѐ академічної вокально-

виконавської культури майбутніх викладачів.  

ЉМАМ ім. Р. Гліюра поширяю деѐкі стандартні визначеннѐ 

компетентностей в ОПП, наприклад, у ЗЉ 6 – «Здатність до навчаннѐ та 

самоосвіти – ѐк уміннѐ сприймати інформація, оброблѐти її та засвоявати на 

основі аналізу власного рівнѐ знань» (Навчальні плани спеціалізації «Спів» 

(молодший спеціаліст), 2018, с. 5); у ФЉ 7 – «Застосовуваннѐ професійно-

профільованих знань та практичних навичок з фахових та музично-

теоретичних дисциплін у професійній діѐльності – ѐк здатність демонструвати 

артистичні та керівничо-організаційні навички та вміннѐ, інтерпретаційно-

виконавської інструментальної, ансамблевої, концертної діѐльності» (там 
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само) та ін., що, на нашу думку, прогнозую можливість формуваннѐ 

академічної вокально-виконавської культури майбутніх викладачів. 

Формування академічної вокально-виконавської культури майбутніх 

викладачів сприѐять і інші нормативні документи. Нами опрацьовано 

навчальні програми різних установ у галузі академічного мистецтва з 

обраних нормативних дисциплін, ѐк-от: «Академічний спів» викладача-

методиста Хмельницького музичного училища ім. В. І. Заремби 

Л. М. Гавриленка (2013), «Сольний спів» викладача Херсонського 

музичного училища В.С. Сазанського (2006), «Љлас ансамбля» викладача 

Л.І. Демьѐняк ХМУ ім. Б. М. Лѐтошинського (2016), «Методика навчаннѐ 

співу» викладачів Т. М. Мольдерф та Г. М. Дубиніної ТМЉ, що також ю 

дотичним до теми нашого дослідженнѐ. 

Зазначені програми складені за актуальними на той час державними 

стандартами, маять чітко сформульовані мету та завданнѐ. Змістовий 

матеріал викладений доцільно й коректно, що відображаютьсѐ у 

спрѐмованості до підготовки кваліфікованих співаків, ѐкі володіять 

вокально-технічноя та виконавськоя майстерністя, виховуять ідейно-

художній світоглѐд, музичний смак на прикладах вивченнѐ творів 

української, зарубіжної класики і кращих зразків творчості сучасних 

українських та зарубіжних композиторів, народної пісні. 

Робота викладача відбуваютьсѐ за наміченим та продуманим планом 

упродовж року, завдѐки чому й досѐгаютьсѐ раціональна організаціѐ 

навчального процесу, втіленнѐ обліку вимог, програм; плануваннѐ заходів 

щодо підвищеннѐ культурно-просвітницького, інтелектуального, духовного 

рівнѐ студента, формуваннѐ фахових компетентностей, вокального-

виконавського досвіду та ін. Наведімо декілька прикладів робочих програм 

викладачів із нормативних навчальних дисциплін: «Спів», «Майстерність 

актора», «Сценічна підготовка», «Љультура мови». Зокрема, робоча 

програма навчальної дисципліни «Спів» Я. Є. Бобрової (2020) ХМФЉ ім. 

Б. М. Лѐтошинського окрім організаційної, методичної, профоріюнтаційної 

роботи містить розділи творчого, виконавського та виховного напрѐму, а 

саме: відвідуваннѐ театрів, концертів, вистав у ХАТОБу, ХДУМ, ХОФ, УДТ та 

музичної комедії, що, на наш поглѐд, маю позитивний вплив на культурний 

розвиток студента. Плануваннѐ виступів на тематичних, звітних, свѐткових 

концертах та конкурсах виховуять його сценічну витримку, формуять 

виконавський досвід, акторську майстерність. Даний робочий план ю 

детально продуманим, але в документі нами не знайдено відомостей про 
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формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури в структурі 

підготовки майбутніх викладачів ПСМНЗ.  

Натомість тексти робочих програм із навчальних дисциплін 

«Майстерність актора» (2019), «Сценічна підготовка» (2019), «Љультура 

мови» (2019) викладача ТМЉ А. В. Љолісникової привертаять увагу до 

важливих моментів у формуванні академічної вокально-виконавської 

культури майбутніх фахівців, де акторська майстерність, сценічна 

підготовка і культура сценічної мови, разом із академічним співом, 

спрѐмовуять мисленнѐ майбутніх викладачів до пошуку нових форм 

діѐльності, здатності самовдосконаляватисѐ і професійно зростати. 

Академічна вокально-виконавська культура майбутніх співаків і 

викладачів, на нашу думку, маю формуватисѐ саме в тісному зв’ѐзку з 

театральноя акторськоя школоя методом фізичної дії, за допомогоя 

ѐкого студенти часто несвідомо звикаять пробуджувати свої «двигуни» 

психічного життѐ на сцені (розум, волѐ, почуттѐ), відтворявати реальні 

чуттюві стани, виховуватись органічним існуваннѐм на сцені академічної 

музики, академічного співу, академічно вимовленого слова, академічності 

в пластиці й жесті. Вважаюмо, що дані робочі програми маять стати длѐ 

викладачів академічного співу зразком підходу до концептуального 

узагальненнѐ академічного напрѐму.  

Длѐ формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури у 

структурі підготовки майбутніх викладачів нами обрані навчальні 

дисципліни, ѐкі ґрунтовно охопляять зміст цього феномену, зокрема, 

«Сольний спів», «Љлас ансамбля», «Майстерність актора», «Сценічна 

підготовка», «Љультура мови», «Методика навчаннѐ співу», що складаять 

37,5 % від загальної кількості навчальних дисциплін ІІІ-го циклу 

професійно-практичної підготовки та 12 % від усіюї структури підготовки 

молодшого спеціаліста. Љількість годин із навчальної дисципліни «Сольний 

спів» обчисляютьсѐ з розрахунку 21 кредит ECTS/630 год. (разом із 

самостійними) на весь курс навчаннѐ у І-VIII семестрах (3 год./тиждень). 

«Љлас ансамбля» маю 7 кредитів ECTS/210 год. у V-VIII семестрах (2 

год./тиждень); «Майстерність актора» – 5,5 кредитів ECTS/165 год. у IV-VII 

семестрах (2 год./тиждень); «Сценічна підготовка» – 5,5 кредитів ECTS/165 

годин на курс навчаннѐ у V-VIIІ семестрах (2 год./тиждень); «Љультура 

мови» – 2,5 кредитів ECTS/75 годин у І-ІІІ семестрах (1 год./тиждень); 

«Методика навчаннѐ співу» – 3,5 кредитів ECTS/105 годин у V-VI семестри 

(2 год./тиждень) (Наказ МОН, 2018). Навчальні дисципліни «Љонцертно-

виконавська практика», «Історіѐ виконавства», «МВАПР», «Педагогічна 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

306 

практика», «Охорона дитѐчого голосу» ю допоміжними у структурі 

формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури майбутніх 

викладачів та маять своя усталену функція (Оріюнтовний навчальний 

план (підготовка молодшого спеціаліста), 2018). 

Зміст навчальної дисципліни «Сольний спів» спрѐмований на 

формуваннѐ фахових компетенцій студента, опануваннѐ можливостей 

власного голосу й керуваннѐ ним, і врешті-решт, формуваннѐ академічної 

вокально-виконавської культури, що характеризуютьсѐ: відповідністя 

ювропейським критеріѐм еталонного звучаннѐ голосу, виробленнѐм 

академічного тону, налаштуваннѐм вокального слуху, вихованнѐм 

художнього смаку, творчої уѐви; роботоя водночас декількох систем у 

механізмі звуковибудуваннѐ (мистецтво дихального процесу ѐк основи в 

опорному співі, використаннѐ резонаторних функцій, розвиток активного 

слуху та передслуханнѐ); розкриттѐм творчого потенціалу майбутніх 

співаків і викладачів, їх емоційності, артистизму тощо.  

Навчальна дисципліна «Љлас ансамбля» ю також одніюя з потужних 

длѐ формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури і 

вдосконаленнѐ голосу. Завданнѐ курсу колективного музикуваннѐ 

виокремляятьсѐ в усвідомленні своюї партії ѐк частини цілого, досѐгненні 

юдиної манери співу з іншими учасниками ансамбля, урівноваженості 

голосів; розвитку гармонійного слуху та навичок чистого інтонуваннѐ, 

вирівняванні «вертикалі» (гармонійності) з «горизонталля» (мелодійністя) в 

межах ладового тѐжіннѐ; досѐгненні кантиленності та технічної довершеності 

у своїй партії при одночасному сприйнѐтті звучаннѐ голосів інших партнерів, 

утіленні юдності дій, мисленнѐ, відчуваннѐ, створеннѐ художньої інтерпретації 

разом із іншими учасниками ансамбля та ін.  

Навчальна дисципліна «Майстерність актора» у формуванні 

академічної вокально-виконавської культури майбутніх викладачів ПСМНЗ 

вирішую багато проблем щодо культури мовленнѐ, ораторської 

майстерності, емоційності, розкріпаченнѐ, публічності. Театральна активна 

діѐ у вокально-виконавській практиці ю реверсом успіху актора-вокаліста у 

створенні вірного психофізичного стану і, відповідно, художнього образу. 

Означена навчальна дисципліна створяю благодатні умови длѐ 

формуваннѐ загальної культури співака ѐк особистості, розширяю 

освіченість, емоційність, духовність, інтелектуальність; формую 

компетентність у майбутній професії та ю необхідноя длѐ вокалістів у 

тренуванні сценічної витримки, набутті акторського стриженѐ, формуванні 

академічності ѐк зверненнѐ до непорушної норми ідеалів і принципів 
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акторської вокально-виконавської діѐльності і, нарешті, вона ю одніюя з 

найулябленіших навчальних дисциплін у середовищі студентів.  

Процес підготовки майбутнього актора-співака і викладача – це, 

насамперед, засвоюннѐ ним театральної техніки, розвиток та тренуваннѐ 

психофізичних ѐкостей, опануваннѐ пластичної сценічної образності, 

сценічної практики, культури поведінки та спілкуваннѐ, усвідомленнѐ 

почуттѐ відповідальності за кожну дія, ѐка оприлядняютьсѐ на сцені чи в 

аудиторії. Тому в загальній меті формуваннѐ академічної вокально-

виконавської культури майбутнього викладача підпорѐдковуютьсѐ й 

навчальна дисципліна «Сценічна підготовка». Вона надаю теоретичні та 

практичні знаннѐ щодо сценічної культури, спілкуваннѐ й поведінки, досвід 

розвитку та тренуваннѐ психофізичних ѐкостей, рухових навичок, 

напрацяваннѐ вмінь у створенні повноцінних сценічних образів із різним 

ступенем театральної умовності, удосконаленнѐ пластичності та сценічної 

образності. Цѐ дисципліна ю важливоя у формуванні академічної 

вокально-виконавської культури майбутніх викладачів ПСМНЗ, оскільки 

маю практичне спрѐмуваннѐ на розвиток гнучкості й рухливості тіла співака, 

його виразно діячих рук, удосконаленнѐ статури і різних типів сценічної 

ходи, тренуваннѐ кісткового та суглобо-м’ѐзового апарату в процесі 

виробленнѐ опорного диханнѐ академічного співака та ін.  

Навчальна дисципліна «Љультура мови» також маю важливі завданнѐ 

в контексті формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури 

студента, а саме: розкриттѐ природних даних співака за допомогоя 

обраного матеріалу, відпрацяваннѐ дикції й артикулѐції у вокально-

виконавській діѐльності, сприѐннѐ практичному освоюння елементів 

акторської майстерності на матеріалі мовних вправ, тренінгів та етядів. 

Студент повинен засвоїти основні елементи сценічної та вокальної мови, 

методику роботи з літературними текстами (п’юсоя, уривком, віршом та 

ін.), складати і виконувати етяди з уѐвними речами або сяжетні етяди з 

одним (кількома) словами, формувати співацьке диханнѐ, чітку дикція та 

артикулѐція, що ю неодмінними під час співу, особливо в інтерпретації 

образу. Опануваннѐ курсу «Љультура мови» надаю студенту розуміннѐ ролі 

сценічної культури мовленнѐ у вокально-виконавській діѐльності, логіки 

мови у вокальному тексті, ролі опертого диханнѐ в мові та співі, пошуку 

свого інтерпретаційного виконавсько-вокально-мовного стиля.  

Формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури майбутніх 

викладачів ПСМНЗ вимагаю чіткої побудови стратегії й тактики у процесі 

набуттѐ педагогічної кваліфікації, тому викладаннѐ нормативної навчальної 
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дисципліни «Методика навчаннѐ співу» маю на меті наданнѐ студенту 

теоретичного та практичного підґрунтѐ длѐ роботи з учнѐми-вокалістами; 

умінь спиратисѐ на принципи академічної вокальної школи, застосовувати 

методи вокальної педагогіки в роботі та засоби ефективної адаптації знань 

у творчу діѐльність. Засвоюннѐ студентом знань у методичному, фаховому, 

психологічному, педагогічному напрѐмах складаютьсѐ в логічну струнку 

систему, що закладаю основи педагогічної компетентності майбутнього 

викладача ПСМНЗ. Нормативна начальна дисципліна «Методика навчаннѐ 

співу», разом із дисциплінами «Сольний спів», «Љультура мови», 

«Педагогічна практика», «Методико-виконавський аналіз педагогічного 

репертуару», «Охорона дитѐчого голосу», «Педагогіка і психологіѐ» 

визначаять стратегія професійної підготовки викладача співу у ПСМНЗ.  

Висновки. Здійснений нами аналіз навчальних планів, освітньо-

професійних програм, навчальних та робочих програм, на основі ѐких 

формуютьсѐ академічна вокально-виконавська культура майбутніх викладачів 

ПСМНЗ свідчить, що на сьогодні система професійної підготовки фахівців, ѐка 

би забезпечувала їх готовність до професійного самовдосконаленнѐ в 

контексті педагогічного ресурсу академічного співу, потребую оптимізації і 

вдосконаленнѐ. Навчальні плани маять недостатня кількість годин/кредитів 

длѐ набуттѐ загальних і фахових компетентностей, програмних результатів 

навчаннѐ у процесі формуваннѐ академічної вокально-виконавської культури 

студента та її проюкції на подальшу професійну діѐльність. На основі аналізу 

ОПП коледжів за спеціалізаціюя «Спів» (академічний) нами не виѐвлено 

відомостей про технології академічного співу, традицій його викладаннѐ, 

формуваннѐ академічного тону тощо, врешті-решт, академічної вокально-

виконавської культури ѐк системного ѐвища, що формуютьсѐ впродовж років 

навчаннѐ. Нами також не знайдено конкретизованих відомостей про 

академічність ѐк систему організації звуку, закріпленнѐ суворих правил, 

канонів, традицій, стилів і жанрів італійської вокальної школи bel canto, де 

головним принципом виступаять канонізаціѐ і непорушність. Отже, 

вирішеннѐ проблеми формуваннѐ академічної вокально-виконавської 

культури майбутніх викладачів ПСМНЗ вимагаю більш детального 

заглибленнѐ, розробки критеріальної бази, спеціальної методики та 

відповідних педагогічних умов. 
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РЕЗЮМЕ 
Мольдерф Татьяна. Формирование академической вокально-исполнительской 

культуры в структуре подготовки будущих преподавателей начальных 
специализированных художественных учебных заведений.  

В статье освещены особенности формированиѐ академической вокально-
исполнительской культуры будущих преподавателей начальных 
специализированных учебных заведений искусства, свѐзанные с приобретением ими 
профессиональной компетентности, опыта самосовершенствованиѐ, гармоничного 
профессионального развитиѐ в структуре подготовки специалистов. Выделены 
понѐтиѐ компетентности как результат получениѐ фундаментальных 
профессиональных знаний и умений; определены нормативные учебные дисциплины, 
содержание которых способствует развития академической вокально-
исполнительской культуры личности будущего преподавателѐ начальных 
специализированных учебных заведений искусства. Артикулировано на 
педагогическом ресурсе феномена академичности как системы организации 
культуры звука и существовании строгих правил, канонов, традиций, стилей, 
жанров итальѐнской вокальной школы bel canto, где главными принципами 
выступаят канонизациѐ и незыблемость. 

Ключевые слова: академичность, академическаѐ вокально-исполнительскаѐ 
культура, профессиональное образование, компетентность, 
самосовершенствование, мастерство. 

SUMMARY 
Molderf Tatiana. Formation of academic vocal-performing culture in the structure of 

training of future teachers of primary specialized art education institutions. 
The article highlights the features of formation of the academic vocal-performing 

culture of future teachers of primary specialized education institutions of art, associated with 
their acquisition of professional competence, self-improvement experience, harmonious 
professional development in the structure of training specialists. The concepts of competence 
are highlighted as a result of obtaining fundamental professional knowledge and skills; 
normative academic disciplines are defined, the content of which contributes to the 
development of the academic vocal-performing culture of the personality of the future 
teacher of primary specialized education institutions of art. It is articulated on the 
pedagogical resource of the phenomenon of academy as a system for organizing the culture 
of sound and the existence of strict rules, canons, traditions, styles, genres of the Italian vocal 
school bel canto, where the main principles are canonization and inviolability. 
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In the context of academicism in the art of singing, we have drawn on the genesis of 
the concept of “solo singing”, “art of singing”, “academic singing culture”, “artistic content”, 
“interpretation”, which summarizes the theoretical and practical experience of the Italian 
school bel canto. Mastering the phenomenon of the formation of the academic vocal-
performing culture of future teachers of primary specialized art education institutions 
determined identification of its integrity with the theory and practice of the bel canto vocal 
school, where the vocal-performing culture as a product of the pedagogical and 
methodological workshop acquired artistic, aesthetic, philosophical and semantic value. 
These connections lay the groundwork for the formation of the pedagogical competencies of 
future teachers, their all-round personal development, the highest level of acquired skills, 
flexible skills and intelligence in the art of singing and interpretation. 

In addition, the article analyzes the structure in the art industry, which acts as an 
imperative in deriving criteria for the quality of training specialists, where the entire 
educational process today has its own specific status, requirements for creative entrance 
exams, the goal and specific tasks of training. The qualification level of graduates’ training is 
based on the best traditions of world musical culture, which meets the goals of using the 
pedagogical resource of the academic vocal and performing culture of future teachers. 

Their professional level has an integrative characteristic of qualities based on the 
synthesis of skill, competence and creative activity and is realized in the process of creating 
spiritual values in vocal performing arts, the acquired potential corresponding to European 
traditions is personified as their own world and is included in the objective atmosphere of the 
pedagogical tradition and vocal performing culture of the European level. 

Key words: academic, academic vocal-performing culture, professional education, 
competence, self-improvement, skill. 
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У статті окреслено процесуальні засади формуваннѐ світоглѐдної культури 
учнів основної школи засобами музичного мистецтва. На основі аналізу, узагальненнѐ 
й систематизації наукових джерел із досліджуваної проблеми та проведеннѐ 
дослідно-експериментальної роботи визначено сутність понѐттѐ «світоглѐдна 
культура», окреслено функції світоглѐду, визначено чинники формуваннѐ 
світоглѐдної культури, виокремлено структурні компоненти, розроблено та 
обґрунтовано педагогічні умови й визначено етапи формуваннѐ світоглѐдної 
культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва. 

Ключові слова: процесуальні засади, світоглѐдна культура, формуваннѐ 
світоглѐдної культури, учні основної школи, засоби музичного мистецтва. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 

актуальність формуваннѐ світоглѐдної культури в учнів основної школи 

визначаютьсѐ масштабом зміни нашого суспільства на всіх рівнѐх, що 

вимагаю реструктуризації свідомості. Якщо формуваннѐ світоглѐдної 

культури в широких мас ю нагальноя потребоя поновити суспільство, то 

стосовно учнів це особливо важливо. 

Соціально-економічні перетвореннѐ, що відбуваятьсѐ в Україні та в 

усьому світі, призвели до необхідності розробити нові підходи до процесу 

формуваннѐ світоглѐдної культури, теоретичних уѐвлень про механізми, 

фактори та умови її формуваннѐ в учнів основної школи, що розуміютьсѐ ѐк 

проблема досліджень. 

Аналіз літератури вказую на те, що в науці склалисѐ теоретичні 

передумови, створяячи необхідні умови длѐ розв’ѐзаннѐ проблеми 

формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи, зокрема 

засобами музичного мистецтва.  

Аналіз актуальних досліджень. Розглѐд досліджуваної проблеми 

привертаю увагу багатьох науковців. Так, найчастіше зверталисѐ до розроб-

леннѐ проблеми формуваннѐ світоглѐдної культури такі вчені, ѐк А. Азархін, 

Б. Ананьюв, В. Андрущенко, А. Арнольдов, Р. Арцишевський, О. Базавлук, 

А. Бальсіс, Є. Бистрицький, Л. Божович, А. Валлон, Ю. Гриценко, Л. Губерсь-

кий, Г. Залеський, В. Іванов, М. Љаган, Б. Љозловський, М. Лісаускене, Н. Мике-

шина, Д. Свириденко, В. Табачковський, М. Черниш, В. Шинкарук та ін. Пред-

метом досліджень зазначених авторів стали сутність світоглѐду, світоглѐдної 

культури з поглѐду філософського та психологічного підходів, формуваннѐ 

світоглѐдної культури на різних вікових етапах розвитку особистості. 

Мета статті – окреслити процесуальні засади формуваннѐ світоглѐдної 

культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було викорис-

тано низку взаюмопов’ѐзаних методів, а саме: теоретичний аналіз філософсь-

кої, психолого-педагогічної, мистецтвознавчої, методичної літератури з 

досліджуваної проблеми, узагальненнѐ, класифікаціѐ, порівнѐннѐ, що дало 

змогу визначити сутність та структурні компоненти основоположного понѐттѐ 

дослідженнѐ, з’ѐсувати функції світоглѐдної культури учнів основної школи, 

виокремити етапи й окреслити педагогічні умови формуваннѐ світоглѐдної 

культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. З метоя окресленнѐ процесуальних 

засад формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи засобами 

музичного мистецтва вважаюмо за необхідне зупинитисѐ на з’ѐсуваннѐ 
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сутності основоположного понѐттѐ дослідженнѐ – «світоглѐдна культура». У 

наукових джерелах ми зустрічаюмо різні визначеннѐ. Так, Г. Љорж та 

Р. Васильченко пропонуять розглѐдати означене понѐттѐ у двох сенсах. По-

перше, вони переконані, що сенс понѐттѐ «світоглѐдна культура» ю близьким 

до сенсу понѐттѐ «дух епохи» та виступаю теоретичним знарѐддѐм длѐ 

виділеннѐ ідеально типового у світоглѐді певної доби чи конкретного 

суспільства й навіть особистості. По-друге, означене понѐттѐ уможливляю 

здійсненнѐ аналізу рівнѐ розвитку світоглѐду, його лядиновимірності та 

змістовної визначеності (Љорж та Васильченко, 2020, с. 31). 

Інші науковці І. Мартиняк і Н. Соболева визначаять світоглѐдну 

культуру ѐк «вінець, що завершую формуваннѐ цілісного світоглѐду 

особистості, спосіб внутрішнього впорѐдкуваннѐ взаюмозв’ѐзків 

індивідуального та соціального суб’юктів. Вона передбачаю системну 

організація внутрішнього світу особистості, оріюнтацій лядини в 

природному й соціальному середовищі, майбутні зміни на основі 

розкриттѐ об’юктивних законів буттѐ. Світоглѐдна культура містить у себе 

такі складові, ѐк комплекс знань про природу, суспільство і лядину, метод 

мисленнѐ, що ґрунтуютьсѐ на використанні цих знань, світоглѐдні цінності і 

світоглѐдну активність особистості. Спираячись на потѐг особистості до 

самостійного пошуку істини, на її навички розв’ѐзаннѐ суперечностей у 

внутрішньому світі, на здатність до теоретичного мисленнѐ і логічного 

аналізу, світоглѐдна культура обдаровую лядину «привілеюм богів» – 

свободоя» (Життюві кризи особистості, 1998, с. 126). 

Отже, ураховуячи всі наѐвні визначеннѐ понѐттѐ «світоглѐдна 

культура», ми будемо розуміти його ѐк світоглѐд особливої ѐкості, 

світоглѐд, що ідеально санкціоную саме культурний спосіб життѐ, що 

втіляютьсѐ в способі життѐ лядини.  

Незаперечним ю те, що одним із основних завдань вихованнѐ 

культури особистості ю формуваннѐ світоглѐду школѐрів. Світоглѐд ю 

цілісноя системоя наукових, філософських, соціально-політичних, 

моральних, естетичних поглѐдів на світ. 

Теоретичний аналіз і узагальненнѐ уѐвлень українських і зарубіжних 

авторів про особливості феномену «світоглѐд» дав змогу нам стверджувати, 

що формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи засобами 

музичного мистецтва процесом інтелектуально-інформаційного системного 

пізнаннѐ, цінностей, що існуять у системі відносин «лядина – лядина», 

«лядина – держава», «лядина – суспільство», «лядина – мир». Таким 

чином, результатом світоглѐдно-рефлексивного та критичного осмисленнѐ 
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отриманих знань формуятьсѐ особистісні сенси ціннісно-світоглѐдних 

оріюнтацій у поведінці особистості, знаннѐ перетворяятьсѐ на переконаннѐ, 

що ю обов’ѐзковоя передумовоя формуваннѐ світоглѐдної культури учнів. 

У результаті порівнѐльно-зіставного аналіз наукових праць нами було 

виділено чинники, ѐкі зумовляять формуваннѐ світоглѐдної культури учнів 

основної школи засобами музичного мистецтва, ѐк-от: 

1) рівень і характер розвитку форм суспільної свідомості, що 

закріпляять загальнозначущі длѐ цього часу та лядської спільноти норми 

й еталони поглѐдів на світ, лядину та її способи діѐльності у світі та соціумі; 

2) шкала світоглѐдних цінностей, що склаласѐ в конкретному 

суспільстві на даному етапі культурно-історичного розвитку, оскільки саме 

на її основі формуятьсѐ сенсотворні цінності особистості, що визначаять 

спрѐмованість її життювих позицій. Це соціальні норми, моральні ідеали, 

цінності цивільно-патріотичної сфери в юдності її загальнолядської та 

етнонаціональної спрѐмованості; 

3) практика світоглѐдного навчаннѐ й вихованнѐ учнів, що склаласѐ в 

суспільстві, з точки зору її процесуального та цільового змісту; 

4) індивідуальна світоглѐдна свідомість особистості ѐк система 

суспільствознавчих поглѐдів, переконань, ідеалів, ціннісних установок і 

сенсотворчих оріюнтацій, що спрѐмовуять емоційно-вольову, 

інтелектуально-пізнавальну та соціальну активність особистості в процесах 

її світоглѐдного розвитку й самовизначеннѐ. 

У контексті розглѐду проблеми процесуальних засад формуваннѐ 

світоглѐдної культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва 

вважаюмо за необхідне звернутисѐ до окресленнѐ функцій світоглѐду (рис. 1). 

Просвітницька функціѐ полѐгаю в тому, що світоглѐд робить длѐ лядини 

зрозумілим світ природи й суспільства, формую освічену свідомість, 

позбавлѐю соціальних, політичних, релігійних забобонів і пережитків. 

Виховна функціѐ світоглѐду реалізуютьсѐ внаслідок того, що загально 

прийнѐті поглѐди й переконаннѐ вимагаять від лядини формуваннѐ в собі 

певних морально-вольових ѐкостей, ідейної стійкості, наполегливість і 

незламну воля. 

Розвивальна функціѐ полѐгаю в тому, що внутрішнѐ духовна робота із 

засвоюннѐ змісту світоглѐду вклячаю в активну діѐльність мисленнѐ. 

Прогностична функціѐ світоглѐду ґрунтуютьсѐ на знанні законів 

суспільного розвитку та проѐвлѐютьсѐ в науково-теоретичному і 

практичному осмисленні тенденції висуваннѐ ідей щодо створеннѐ 

майбутнього й сьогоденнѐ. 
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Рис. 1. Функції світоглѐду 
 

Організаційна функціѐ світоглѐду проѐвлѐютьсѐ в тому, що вона ю 

вихідноя позиціюя практичної діѐльності лядей. 

Відтак, мета формуваннѐ світоглѐдної культури – формуваннѐ стійкої, 

надійної, центральної ланки структури особистості. 

Зауважимо, що лядина опановую цілісне уѐвленнѐ про світ, ѐкщо її 

система поглѐдів спираютьсѐ на юдність свідомості, переживаннѐ. Це означаю, 

що формуваннѐ світоглѐду залежить від інтелекту, волі, емоції особистості її 

активної практичної діѐльності. Таким чином, нами було виокремлено 

структурні компоненти формуваннѐ світоглѐдної культури, а саме: 

1) інтелектуальний; 

2) емоційно-вольовий; 

3) практико-діювий. 

Інтелектуальний компонент світоглѐдної культури передбачаю рух 

безпосереднього чуттювого відображеннѐ дійсності до абстрактного 

понѐтійного мисленнѐ. Проте понѐтійне мисленнѐ перестало бути 

кінцевим пунктом наукового й навчального пізнаннѐ – за цим починаютьсѐ 

сходженнѐ від абстрактного до конкретного. Це не просте поверненнѐ до 

вихідного, а до конкретного на більш високому рівні розвитку, коли 

предмет осѐгаютьсѐ глибоко та всебічно. Під час сходженнѐ від 

абстрактного до конкретного вдосконаляютьсѐ непросто процес 

підсумовуваннѐ, нанизуваннѐ абстракцій одна на одну, а створяютьсѐ 
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синтез, що означаю подальше поглибленнѐ сутності ѐвищ матеріального 

світу в усіх причинних зв’ѐзках і опосередкуваннѐх. 

У будь-ѐкому результаті аналітико-синтетичної діѐльності (в понѐттѐх, 

ідеѐх, теоріѐх) містѐтьсѐ і знаннѐ, і спосіб діѐльності. Це різні боки процесу 

пізнаннѐ, але провідна роль в означеному процесі належить знаннѐм. Усе 

це вимагаю розвивати учнів у юдності знаннѐ й уміннѐ мислити та діѐти. 

Розглѐдаячи емоційно-вольовий компонент формуваннѐ 

світоглѐдної культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва 

зазначимо, що світоглѐд містить у собі не розрізнені знаннѐ, а їх систему, 

ѐка відбиваю, наскільки це можливо, структуру сучасного наукового знаннѐ, 

організуютьсѐ з урахуваннѐм методологічних ідей, теорій і принципів. 

Засвоюні учнѐми системи знань перебуваять у постійному русі, 

співвідносѐтьсѐ з іншими системами, перебудовуятьсѐ відповідно до 

завдань пізнаннѐ й конкретних завдань їх застосуваннѐ. При цьому 

відбуваютьсѐ не простий перехід від одніюї системи до іншої, але 

здійсняютьсѐ узагальненнѐ систем знань, створеннѐ нових систем, а також 

широке перенесеннѐ знань у найрізноманітніші життюві ситуації. 

Отже, задлѐ того щоб знаннѐ перетворилисѐ на переконаннѐ, 

органічно увійшли до загальної системи поглѐдів, домінувальних потреб, 

соціальних очікувань і ціннісних оріюнтацій особистості, вони повинні 

проникнути у сферу її почуттів і переживань. 

Позитивний емоційний стан учнів спонукаю їх звертатисѐ до власного 

досвіду, життѐ й діѐльності видатних науковців і громадських діѐчів, творів 

літератури та мистецтва – до всього того, що створяю та підтримую 

сприѐтливий соціально-психологічний клімат школи. Готовність і рішучість 

особистості досѐгти поставленої мети безпосередньо пов’ѐзані з волея. 

Вона ю стороноя свідомості, що не зводитьсѐ до інтелекту й почуттів, 

основноя функціюя ѐкої ю регулѐціѐ поведінки й діѐльності. Волѐ в 

поюднанні з переконаннѐми й почуттѐми підводить лядину до 

обґрунтованих рішень, дій і вчинків. 

Третім компонентом формуваннѐ світоглѐдної культури учнів 

основної школи засобами музичного мистецтва ю практико-діювий. 

Сфера практичних дій учнів може бути досить широкоя. Навчально-

трудова та громадська діѐльність залучаю учнів до широкого кола 

соціальних відносин, озброяю різнобічноя інформаціюя, досвідом 

спілкуваннѐ. Вона не призводить до суто зовнішніх результатів, а 

перебудовую внутрішній світ учнів, розвиваю в них потребу в активному 

творенні ѐк властивості особистості. При чому потрібно наголосити, що 
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недостатньо, щоб цѐ діѐльність була суспільно корисноя, необхідно, щоб 

вона задовольнѐла самого учнѐ, відповідала, хай не повністя, але в 

головних рисах, його особистому ідеалу. Сформувати суспільно значущий 

мотив означаю перетвореннѐ об’юктивної мети діѐльності на реально 

діячий мотив, зовнішнього, об’юктивного на внутрішню надбаннѐ суб’юкта, 

виклик у нього потреби в такій діѐльності. 

На основі вищесказаного можна передбачити можливість розвитку 

кожного з компонентів у контексті формуваннѐ світоглѐдної культури учнів 

основної школи засобами музичного мистецтва. 

Вважаюмо, що найкраще це буде зробити завдѐки тим факторам, ѐкі 

будуть ефективно впливати на формуваннѐ й розвиток усіх компонентів 

світоглѐдної культури, а отже формуваннѐ світоглѐдної культури учнів 

основної школи засобами музичного мистецтва буде успішним за 

реалізації комплексу педагогічних умов. 

Дані, отримані під час теоретичного, дослідно-експериментального 

дослідженнѐ та аналізу практики організації навчальної діѐльності учнів 

основної школи на уроках музичного мистецтва, дозволили виділити й 

обґрунтувати педагогічні умови, ѐкі сприѐять результативному перебігу 

процесу формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи, а саме:  

1) оріюнтаціѐ вчителів музичного мистецтва на вікові й індивідуальні 

особливості учнів у процесі формуваннѐ світоглѐдної культури;  

2) підготовленість учителів музичного мистецтва до здійсненнѐ 

процесу формуваннѐ світоглѐдної культури в учнів основної школи;  

3) виділеннѐ світоглѐдних проблем у змісті навчального предмета 

«музичне мистецтво» та інтегрованого курсу «мистецтво»;  

4) організаціѐ різних видів і форм навчальної діѐльності в мистецькій 

освіті, ѐкі сприѐять формування та проѐву світоглѐдної культури. 

Вважаюмо за необхідне зауважити, що процес вихованнѐ 

світоглѐдної культури учнів здійсняютьсѐ в декілька етапів, ѐкі 

відображаять рівні мисленнювої переробки інформації, ѐк-от:  

1 етап – мотивації; 

2 етап – оріюнтуваннѐ; 

3 етап – моделяваннѐ; 

4 етап – перетвореннѐ; 

5 етап – проюктуваннѐ. 

1 етап – мотивації – розуміюмо ѐк початкову фазу пізнавальної 

діѐльності. На означеному етапі особлива увага акцентуютьсѐ на таких 

психологічних факторах, ѐк: 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

320 

- здатність сприймати навчальну інформація;  

- слухати;  

- пам’ѐтати.  

Відомо, що мотив-потреба та ідеѐ заохочуять до дії, а джерелом 

відповідної потреби ю мотив та відповідна мотиваціѐ до діѐльності. Мотив 

визначаютьсѐ ѐк об’юкт, ѐкий відповідаю потребам, а відтак він ѐк такий, що 

спонукаю та спрѐмовую діѐльність, надаю діѐльності певне особисте 

значеннѐ. Мотиваціѐ спрѐмована на емоційний підйом, формуваннѐ 

когнітивних інтересів, забезпеченнѐ системи набутого знаннѐ, навичок, 

досвіду творчої діѐльності. У межах нашого дослідженнѐ прѐмий зміст 

дисциплін мистецького спрѐмуваннѐ, їх тісний зв’ѐзок із життѐм, сучасними 

подіѐми служить мотиваціюя до освітньої діѐльності. 

2 етап – оріюнтуваннѐ – відображаю навчальну стадія внутрішньої 

переробки матеріалу. Завданнѐ вчителѐ на означеному етапі – створити й 

відобразити у свідомості учнів картину досліджуваних ѐвищ і об’юктів за 

допомогоя прийомів створеннѐ ідей образу уѐви та образу пам’ѐті. Це 

необхідний елемент творчої діѐльності, ѐкий дозволѐю представити результат 

праці до її початку. Уѐва оріюнтуютьсѐ на учнѐ у процесі діѐльності, створяю 

психологічну модель кінцевого продукту, що сприѐю його втілення.  

Зауважимо, що перші два фази характеризуятьсѐ юдністя чуттювих і 

раціональних знань. Чуттювий досвід учнів основної школи повинен 

відображати основні факти, ѐкі розкриваять закономірні зв’ѐзки та 

світоглѐдні ідеї. Організаціѐ чуттювого досвіду з метоя формуваннѐ 

світоглѐдної культури передбачаю проѐв діалектики мистецьких процесів, 

розвиток чуттюво-емоційного сприйманнѐ навколишнього світу крізь 

призму музичного мистецтва, привчаннѐ учнів до лядських почуттів, 

переживань, втілених у музиці; збагаченнѐ емоційного естетичного досвіду 

учнів, підведеннѐ їх до осѐгненнѐ художньо-образної сутності музичного 

мистецтва; вихованнѐ особисто-ціннісного ставленнѐ до музичного 

мистецтва, формуваннѐ музичних потреб.  

3 етап – моделяваннѐ характеризуютьсѐ активноя психічноя 

діѐльністя, ѐка спрѐмована на висвітленнѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків, 

аналізу, порівнѐннѐ, систематизації, розуміннѐ теоретичних концепцій та 

ідей. Учитель створяю модель досліджуваного процесу чи ѐвища за 

допомогоя питань проблемного характеру, завдань длѐ встановленнѐ 

причинно-наслідкових зв’ѐзків, що вимагаять розуміннѐ діалектичних 

суперечностей, завдань, ѐкі базуятьсѐ на науковій гіпотезі та парадоксах. 

На означеному етапі учні прагнуть знати сутність процесів, розмірковуять, 
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порівняять, припускаять, усвідомляять та узагальняять, намагаятьсѐ 

ухвалявати правильне рішеннѐ. До того ж, цей етап сприѐю поѐві такої 

ѐкісної характеристики світоглѐдної культури ѐк стабільності. Саме на 

цьому етапі вчитель може змусити учнів зрозуміти основні ідеї світоглѐдної 

культури, знаннѐ поступово перетворяятьсѐ на поглѐди. 

4 етап – перетвореннѐ, на ѐкому в процесі активної самостійної роботи 

світоглѐдні ідеї перетворяятьсѐ на способи когнітивної діѐльності. На цьому 

етапі важливу роль відіграю організаціѐ активної самостійної діѐльності учнів. 

Діѐльність, викликана потребоя ѐк джерело діѐльності, контроляютьсѐ 

свідомоя метоя ѐк регулѐтором діѐльності. Це свідчить про те, що діѐльність 

нерозривно пов’ѐзана зі знаннѐми та волея, заснована на них і неможлива 

без когнітивних і вольових процесів. У процесі навчаннѐ перевірѐютьсѐ 

істинність знань, коли вони заломляятьсѐ в життювому досвіді учнів і тим 

самим сприѐять розвиткові самостійного підходу до пізнаннѐ й поѐсненнѐ 

мистецьких ѐвищ. Означений етап характеризуютьсѐ ефективністя та 

оцінними судженнѐми, ѐкі ю важливоя частиноя розвитку особистості, тісно 

пов’ѐзаної з формуваннѐм переконань. В учнів розвиваютьсѐ рішучість, 

посиляячи бажаннѐ дізнатисѐ більше. 

5 етап – проюктуваннѐ – характеризуютьсѐ творчим використаннѐм 

знань у нестандартних ситуаціѐх. Учні задовольнѐять власні потреби в 

розв’ѐзанні встановлених когнітивних навчальних проблем, змушуять себе 

подолати перешкоди, ѐкі виникаять на шлѐху їх упровадженнѐ. Особливо 

ѐскраво, ѐк показала експериментальна робота, етап проѐвлѐютьсѐ в учнів, 

ѐкі захоплені своїм предметом, ѐкі характеризуятьсѐ швидкістя психічних 

процесів і високоя продуктивністя психічних дій. У учнів формуятьсѐ 

стабільні поглѐди, переконаннѐ й чітка світоглѐдна позиціѐ. У навчальному 

процесі даний етап передбачаю тісне спілкуваннѐ та взаюмодія, що 

забезпечую цілісність формуваннѐ світоглѐдної культури.  

Отже, оріюнтаціѐ на мотивація, розвиток мисленнѐ, активна самостійна 

діѐльність, сильні ѐкості, сприѐтимуть становлення, а юдність означених 

компонентів забезпечить психологічну цілісність формуваннѐ світоглѐдної 

культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва.  

Пропонуюмо схематичне зображеннѐ процесуального аспекту 

формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи засобами 

музичного мистецтва (рис. 2). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, у результаті проведеного дослідженнѐ нами було визначено 

сутність понѐттѐ «світоглѐдна культура», окреслено функції світоглѐду, 
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визначено чинники формуваннѐ світоглѐдної культури, виокремлено 

структурні компоненти, розроблено та обґрунтовано педагогічні умови й 

визначено етапи формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи 

засобами музичного мистецтва. 
 

 
Рис. 2. Схематичне зображеннѐ процесуального аспекту формуваннѐ 

світоглѐдної культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, у результаті проведеного дослідженнѐ нами було визначено 

сутність понѐттѐ «світоглѐдна культура», окреслено функції світоглѐду, 

визначено чинники формуваннѐ світоглѐдної культури, виокремлено 

структурні компоненти, розроблено та обґрунтовано педагогічні умови й 

визначено етапи формуваннѐ світоглѐдної культури учнів основної школи 

засобами музичного мистецтва. 

На подальше дослідженнѐ заслуговуять змістові засади формуваннѐ 

світоглѐдної культури учнів основної школи засобами музичного мистецтва. 
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РЕЗЮМЕ 
Чистякова Ирина, Ян Цзинвень. Процедурные принципы формированиѐ 

мировоззренческой культуры учеников основной школы посредством музыкального 
искусства. 

В статье изложены процедурные основы формированиѐ мировоззренческой 
культуры учеников основной школы посредством музыкального искусства. На 
основании анализа, обобщениѐ и систематизации научных источников по 
исследуемой проблеме и проведениѐ экспериментальной работы определена суть 
концепции «мировоззренческаѐ культура», изложены функции мировоззрениѐ, 
факторы формированиѐ мировоззренческой культуры учеников основной школы 
посредством музыкального искусства. 

Ключевые слова: процедурные основы, мировоззренческаѐ культура, 
формирование мировоззренческой культуры, ученики основной школы, средства 
музыкального искусства. 

SUMMARY 
Chystiakova Iryna, Jan Zinven. Procedural foundations of worldview culture 

formation in basic school students by means of musical art. 
The article outlines the procedural foundations of worldview culture formation in basic 

school students by means of musical art. On the basis of analysis, generalization and 
systematization of scientific sources on the investigated problem, the essence of the concept of 
“worldview culture” is defined as a worldview of a special quality, a worldview that ideally 
authorizes precisely the cultural way of life embodied in a person’s way of life. As a result of the 
research and experimental work, the functions of worldview (enlightening, prognostic, 
organizational, educational, developmental) were outlined, the factors of the worldview culture 
formation were determined (the level and nature of development of the forms of social 
consciousness, which fix the norms and standards of views of the world, man and his methods of 
activity in the world and society; the scale of worldview values that had developed in a specific 
society at a given stage of cultural and historical development; the practice of worldview 
education and upbringing of students that had developed in society, from the point of view of its 
procedural and target content; individual worldview consciousness of an individual), structural 
components were distinguished (intellectual, emotional-volitional, practical-active), pedagogical 
conditions were developed and substantiated (orientation of musical art teachers on the age and 
individual characteristics of students in the process of forming a worldview culture; preparation 
of the musical art teacher before implementation of the process of the worldview culture 
formation in basic school students; selection of worldview problems in the content of the 
educational subject “Musical art” and the integrated course “Art”; organization of various types 
and forms of educational activities in art education, which contribute to the formation and 
manifestation of worldview culture) and stages of the worldview culture formation of the basic 
school students by means of musical art (motivation; orientation; modeling; transformation; 
design) were defined. 

Key words: procedural foundations, worldview culture, worldview culture formation, 
basic school students, means of musical art. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Статтѐ розкриваю результати теоретичного дослідженнѐ щодо формуваннѐ 
художньо-образних репрезентацій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва. 
Проблемоя теоретичного дослідженнѐ стало визначеннѐ методологічної платформи 
задлѐ розробки педагогічних умов, ѐкі на практиці в поетапному режимі сприѐтимуть 
ефективності формуваннѐ художньо-образних репрезентацій. У дослідженні позначено 
категорія студентів, що брали участь в експерименті ѐк «бакалаври музичного 
мистецтва». Разом із тим, це узагальнена група здобувачів двох спеціальностей: 014 
Середнѐ освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво.  

Ключові слова: репрезентації, ментальний досвід, художньо-образні 
репрезентації, майбутні бакалаври музичного мистецтва, програмна музика, 
наукові підходи. 

 

Постановка проблеми. У парадигмі компетентнісного підходу 

актуалізуятьсѐ різноманітні аспекти підготовки майбутніх фахівців, 

зокрема й у галузі мистецтва, ѐкі інтегруять різні її вектори. Насамперед, 

це професійний інтелектуальний ресурс особистості, ѐкий поюднуютьсѐ з 

емоційноя психічноя сфероя та спонукаю до розвитку такої ѐкості, ѐк 

емоційний інтелект. До цього ж спрѐмовані безпосередньо дії, діѐльність, 

практика, у межах ѐких або об’юктивуютьсѐ фаховий досвід, або взагалі 

народжуютьсѐ нова ѐкість, нові ѐвища, творчі продукти тощо. Цей 

інтегрований професійний метаконструкт не формуютьсѐ одразу, швидко та 

ѐкісно. Длѐ цього потрібен час, упродовж ѐкого набуваютьсѐ певний досвід. 

Саме досвід стаю ґрунтом ѐкісної підготовки майбутнього фахівцѐ.  

Будь-ѐкий досвід, зокрема такий, що передбачаю активну діѐльність 

розумової сфери, розвиваю інтелектуальний її ресурс, ґрунтуютьсѐ на 

такому феномені, ѐк репрезентації. 

З поглѐду когнітивної психології, феномен репрезентацій спочатку 

розумівсѐ ѐк фіксована форма певним чином упорѐдкованих знань або 

форма їх збереженнѐ (коди пам’ѐті, фрейми, перцептивні еталони) (Холодна, 

2002, с. 99). Але згодом потрактуваннѐ репрезентацій у когнітивній психології 

розширяятьсѐ. Вони розглѐдаятьсѐ ѐк атрибути інтелектуальної сфери 

особистості, зокрема її розумового розвитку (Піаже, 1969), ѐк засоби 

кодуваннѐ інформації через дія-образ-слово (Брунер, 1977), подвійного 
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кодуваннѐ (Paivio, 1986), розумових вражень, ідей, інсайтів, що вже 

кореспондуютьсѐ з творчими процесами (Royce, 1974). Поступово в 

тлумаченнѐх щодо репрезентацій підсиляютьсѐ саме цей образний контекст: 

«образ світу» (Леонтьюв, 1979), розумові компетентності (Hunt, 1983, с. 146), 

інтерпретації подій, ѐкі вже сформували певні уѐвленнѐ образу світу 

(Смирнов, 1985), індивідуальна розумова «картина подій» (Dodd, White, 

1980). Такий узагальнений поглѐд М. Холодної (Холодна, 2002, с. 98-101) дав 

змогу екстраполявати теоретичні позиції когнітивної психологія на 

художньо-образну сферу ѐк професійну галузь знань. 

Відповідно до підготовки майбутніх бакалаврів музичного мистецтва, 

професійний досвід маю певні ознаки, що зумовлені фаховоя кваліфікаціюя. 

Це такі кліше досвіду, ѐкі охопляять музично-виконавську підготовку 

(вокальна, інструментальна, диригентсько-хорова), музично-методичну, 

психолого-педагогічну. Разом із тим, ѐк длѐ майбутніх учителів музичного 

мистецтва, так і бакалаврів музичного мистецтва, бакалаврів середньої освіти 

(музичне мистецтво) діювим та професійно важливим ю художньо-естетичний 

досвід та досвід інтерпретації художніх/музичних творів.  

Зазначений аспект актуалізую формуваннѐ художньо-образних 

репрезентацій, ѐкі в нашому дослідженні визначаятьсѐ ѐк «…складне 

полімодальне утвореннѐ, що ю домінантоя художньо-образного 

мисленнювого ресурсу особистості і функціоную в її уѐві, ґрунтуячись на 

кодах пам’ѐті, сформованих еталонах сприйнѐттѐ та реагуваннѐ на образи 

мистецтва, ѐкі активізуятьсѐ в процесі різних форм музично-педагогічної 

діѐльності та створяять основу длѐ втіленнѐ індивідуальної виконавської 

та педагогічної інтерпретації» (Ю Янь, 2020, с. 96). 

Поступове накопиченнѐ досвіду безпосереднього й 

опосередкованого спілкуваннѐ з мистецтвом, його сприйнѐттѐ, виконаннѐ, 

навіть твореннѐ сприѐю формування певних художньо-образних уѐвлень, 

ѐкі активізуятьсѐ та об’юктивуятьсѐ під час вивченнѐ або творчої події-

зустрічі з новим твором. На цьому етапі обов’ѐзково визначну роль 

відіграять саме репрезентації. Вони ю такими цеглинками досвіду, ѐкі 

надаять йому особливості та індивідуальної забарвленості. Љожний твір 

або створяютьсѐ, або відтворяютьсѐ особистістя, ѐка привносить у нього 

власні думки, власну художня ментальність. Отже, процес накопиченнѐ 

таких репрезентацій ю абсолятно закономірним: чим ширше та 

різноманітніше репертуар длѐ сприйнѐттѐ та вивченнѐ, тим досвід 

художньо-образних репрезентацій накопичуютьсѐ ефективніше й 

позитивно впливаю на подальший процес оволодіннѐ музичними творами. 
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Так саме, чим ширшим ю досвід сприйнѐттѐ різних видів мистецтва, 

розуміннѐ символізму їх художньо-виразових засобів, тим ѐскравішими 

стаять художньо-образні уѐвленнѐ і ефективніше спрацьовуять художньо-

образні репрезентації ѐк ґрунт власної інтерпретації. Таким чином, 

формуваннѐ художньо-образних репрезентацій не може бути поза увагоя 

освітнього процесу. Тобто, з одного боку, він об’юктивний, а з іншого, – він 

може і маю бути керованим, методично забезпеченим. У такому випадку 

фонд накопиченнѐ досвіду застосуваннѐ художньо-образних 

репрезентацій буде набагато ширшим ефективнішим. 

Методичний супровід формуваннѐ будь-ѐких феноменів, ѐкостей, 

умінь тощо в мистецькій творчості базуютьсѐ на визначених факторах 

впливу на них. Інколи такими факторами можуть бути і попереднѐ фахова 

підготовка, належність до певної мистецької школи, та взагалі до 

ментальних властивостей народу, нації, культури. Але існуять фактори, ѐкі 

не носѐть такого глобального характеру, вони скоріше за все вказуять на 

такі аспекти: наѐвність індивідуальних особливостей; загальний рівень 

функціональної грамотності; психологічні властивості особистості, ѐкі 

маять відношеннѐ до творчого процесу. Визначеннѐ таких факторів ю 

важливим, оскільки вони спрѐмовуять вибір наукових підходів, завдѐки 

ѐким створяютьсѐ методологічний каркас побудови ефективної методики. 

З оглѐду на зазначене, мета даної статті: визначеннѐ наукових 

підходів, ѐкі стаять методологічним ґрунтом задлѐ вибору ефективних 

педагогічних умов формуваннѐ художньо-образних репрезентацій 

майбутніх бакалаврів музичного мистецтва. 

Завдання полѐгаю в обґрунтуванні факторів формуваннѐ художньо-

образних репрезентацій, що зумовляю вибір наукових підходів та 

педагогічних принципів дослідженнѐ зазначеного процесу, а також у 

виборі педагогічних умов, формуваннѐ художньо-образних репрезентацій 

майбутніх бакалаврів музичного мистецтва засобами програмної музики. 

Матеріали та методи дослідження. Під час дослідженнѐ було 

застосовано результати аналізу наукової літератури стосовно феноменології 

репрезентацій у галузі когнітивної психології та художньо-образного 

мисленнѐ; у контексті теорії досвіду, зокрема ментального досвіду, 

застосовувалисѐ теоретичні концепції щодо художньої ментальності та 

художньо-ментального досвіду, ѐкий охопляю ціннісну сферу культури 

суспільства й окремої особистості ѐк її представника. Матеріалами також 

слугували узагальненнѐ  практики, зокрема музично-виконавської, методико-

педагогічної та інтерпретаційної. Опрацьовувалисѐ розробки стосовно 
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наративу ѐк педагогічного ресурсу мистецької освіти, зокрема в роботі над 

програмними фортепіанними творами, що безпосередньо впливаю на 

формуваннѐ та закріпленнѐ в досвіді художньо-образних репрезентацій. 

Відповідно, длѐ вибору наукових підходів було застосовано групу 

теоретичних методів дослідженнѐ: різні види аналізу (контекстний, 

компаративістський), узагальненнѐ, порівнѐннѐ, теоретичне моделяваннѐ – 

длѐ визначеннѐ зв’ѐзку факторів та наукових підходів дослідженнѐ й 

формуваннѐ художньо-образних репрезентацій. А також емпіричний метод 

узагальненнѐ музично-виконавської, педагогічної діѐльності та 

інтерпретаційної творчості. Задлѐ формуляваннѐ педагогічних принципів 

застосовувавсѐ теоретичний метод індукції, що дозволѐв узагальнити 

теоретичні напрацяваннѐ щодо наукових підходів. Узагальненнѐ методичних 

матеріалів, джерел, практики та застосуваннѐ теоретичного моделяваннѐ 

дозволило визначити педагогічні умови формуваннѐ художньо-образних 

репрезентацій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва, майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Визначаячи фактори впливу на 

формуваннѐ художньо-образних репрезентацій, було взѐто до уваги 

феноменологія інтелекту. Згідно з когнітивноя психологіюя, інтелект 

об’юктивуютьсѐ через такі феномени: ментальні структури, ментальний 

простір, ментальні репрезентації (Холодна, 2002, с. 94). Зазначені 

конструкти розглѐдаятьсѐ крізь призму ментального досвіду. Отже, 

феноменологіѐ репрезентацій також маю бути осмислена в парадигмі 

ментального досвіду, ѐкщо це ментальні репрезентації. М. Холодна 

визначаю феномен ментальних структур ѐк «фіксовані форми досвіду, що 

маять специфічні властивості», зокрема серед іншого – репрезентативність 

(феномен, що бере участь у процесі побудови об’юктивного образу або 

фрагменту реальності) (Холодна, 2002, с. 95). Серед іншого дослідницѐ 

вказую на багатомірність, конструктивність, іюрархічний характер 

організації, здатність до регулѐції і контроля (Холодна, 2002, с. 95). 

Якщо ментальні структури – фіксовані атрибути досвіду, то 

«ментальний простір – динамічна форма ментального досвіду, ѐка 

актуалізуютьсѐ в умовах пізнавальної взаюмодії особистості зі світом» 

(М.Холодна, 2002, с. 96). 

І, нарешті, ментальні репрезентації в структурі ментального досвіду – 

це, з поглѐду когнітивної психології, актуальний розумовий образ тіюї або 

іншої конкретної події, що маю суб’юктивні властивості.  
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Таким чином, бачимо, що ментальні репрезентації так або інакше 

(через структури, через простір) об’юктивуятьсѐ в межах образної сфери 

інтелекту. Визначеннѐ цього положеннѐ зумовляю звернутисѐ до 

феноменологічного підходу щодо художньо-образних репрезентацій. Саме 

визначеннѐ сутності такого психічного новоутвореннѐ в художньому 

досвіді даю змогу вибудувати подальший каркас методики його 

формуваннѐ. А важливість цього процесу зумовлена тим, що художньо-

образні репрезентації складаять фундамент художнього мисленнѐ й 

відповідного професійного інтелекту особистості майбутнього фахівцѐ в 

галузі мистецької освіти, його художньо-ментального досвіду. 

Узагальняячи логіку застосуваннѐ феноменологічного підходу в 

дослідженні художньо-образних репрезентацій, визначаюмо доцільним 

запровадити такі педагогічні принципи, ѐкі, з одного боку, спрѐмовуять 

процес наукового осмисленнѐ сутності досліджуваного феномена, а з 

іншого, – забезпечуять послідовність та цілеспрѐмованість процесу 

набуттѐ художніх знань і актуалізація інтелектуальної компетентності 

майбутніх фахівців у галузі мистецтва. Отже, таким принципом визначено: 

актуалізаціѐ інтелектуальної компетентності у галузі мистецтва. 

Звертаячись до художньо-ментальної сфери, у межах ѐкої 

об’юктивуятьсѐ художньо-образні репрезентації, зауважуюмо на 

дослідженні О. Ребрової (Реброва, 2012), присвѐченому художньо-

ментальному досвіду. Дослідницѐ визначаю цей феномен ѐк 

«…полімодальне інтегроване утвореннѐ особистості, процес і результат 

постійного накопиченнѐ художньої інформації (етнохудожньої, 

полікультурної, науково-художньої, субкультурної тощо); дослідницѐ 

вказую на інтелектуалізація в такому досвіді набутих операційних умінь, ѐкі 

виѐвлѐятьсѐ в різних процесах, зокрема комунікативних, інтерпретаційних, 

емоційних. Вони впливаять на формуваннѐ художнього світоглѐду та 

уѐвлень художньої картини світу з оріюнтаціюя на «… етнічні, національні 

цінності, стереотипи поведінки» (Реброва, 2013, с. 266). 

За визначеннѐм дослідниці, процес фахового становленнѐ майбутніх 

учителів мистецьких дисциплін, не залежно від художнього профіля, 

здійсняютьсѐ на основі особливих ментально-функціональних процесів, 

серед ѐких художньо-педагогічна самоідентифікаціѐ та репрезентаціѐ (там 

саме). 

У дослідженні О. Ребрової в даному випадку йдетьсѐ про 

репрезентації особистості відносно себе ѐк фахівцѐ, накопиченнѐ певних 

стереотипів і кліше стосовно фахової підготовки та свого власного творчого 
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самовираженнѐ. Разом із тим, репрезетації художніх образів, досвіду 

застосуваннѐ таких репрезентацій в інших умовах, під час вивченнѐ інших 

художніх текстів ю невідмінноя ознакоя компетентного фахівцѐ. На 

підставі зазначеного, ураховуячи наѐвність фактору накопиченнѐ 

художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва та 

взагалі бакалаврів музичного мистецтва задлѐ дослідженнѐ художньо-

образних репрезентацій доцільно застосувати художньо-ментальний 

підхід. Відповідно до нього слід розглѐдати дві проюкції: проюкціѐ 

художньої ментальності ѐк соціокультурного ѐвища та проюкціѐ 

індивідуальної траюкторії художньої ментальності особистості. У 

дослідженні важливі обидві проюкції, оскільки інтелектуальний ресурс 

особистості, його розвиненість здійсняютьсѐ на основі взаюмодії із 

соціумом, у такому багатошаровому діалозі, ѐкий реалізуютьсѐ в просторі 

культури. Відповідно до зазначеного підходу вводимо принцип: 

розширеннѐ індивідуальної бази художніх знань та оперуваннѐ ними. Цей 

принцип спрѐмовую науковий пошук на художньо-інформативний та 

комунікативний контекст засвоюннѐ нових знань та оперуваннѐ ними в 

подальшому, у нових ситуаціѐх та умовах.  

Відповідно до навчаннѐ мистецтву, зокрема в підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва, зазначимо, що цей принцип спрацьовую таким 

чином, що набутті знаннѐ, уѐвленнѐ, художньо-образні та смислові 

стереотипи, ѐкі сформувалисѐ під час вивченнѐ певного 

художнього/музичного твору, створили в досвіді «каркас інформації», ѐка під 

час подальшого навчаннѐ та вивченнѐ нових творів стаю ґрунтом, відправноя 

крапкоя до осмисленнѐ та інтерпретації нового художнього тексту. 

Такі знаннѐ маять ризомну, спектральну модель. Вони не 

обмежуятьсѐ поѐсненнѐми щодо відповідності засобів виразності тому 

або тому образу, ѐкий покладено в основу художнього тексту. Вони 

охопляять весь спектр питань стосовно культурних, етнічних, 

національних, ціннісних та інших факторів, що сприѐли виникнення нового 

твору. Отже, у досвіді закладаятьсѐ широкі культурологічні підвалини длѐ 

подальшого вдосконаленнѐ художньо-інтелектуального розвитку на основі 

осѐгненнѐ культурних цінностей у їх широкому розумінні (полікультурних, 

інокультурних, транскультурних тощо). На підставі зазначеного вводимо 

культурно-ціннісний підхід, ѐкій зумовляю застосуваннѐ двох важливих 

принципів: домінуваннѐ ціннісно-смислового контексту в оціняванні 

твору; оріюнтаціѐ на культурну інваріантність ціннісного ставленнѐ до 

художнього образу. 
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Художньо-образні репрезентації, ѐкі ю атрибутами фахового досвіду 

майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема й їх «художньо-менталь-

ного досвіду», маять діювий характер. Вони виникаять у таких процесах, ѐк: 

асоціації, аналогії, рефлексіѐ ставленнѐ та інтелектуальні пошуки смислу, а 

також осмисленнѐ емоційного враженнѐ та наѐвних стереотипних впливів 

художнього змісту. Нерідко такі дії активізуять широкий спектр психічних 

процесів: сприйнѐттѐ, оціняваннѐ, аналітика, інтерпретаціѐ, ѐкі здійсняятьсѐ 

завдѐки різним модусам: візуальним, аудіальним, тактильним, кінеститечним 

тощо. Процесуальність та діювість художньо-образних репрезентацій 

стимуляять творчі процеси виконавської інтерпретації твору. Відповідно до 

визначеного підходу було пропоновано застосуваннѐ такого принципу, ѐк: 

активізаціѐ полімодального потенціалу художніх репрезентацій. 

Разом із тим, діѐльність учителѐ музичного мистецтва далеко не 

обмежуютьсѐ безпосереднім виконавством. Головна мета – долучити 

школѐрів до сприйнѐттѐ, розуміннѐ й переживаннѐ художніх творів. Длѐ 

цього вчителі застосовуять різноманітні методи, технології. Одна з таких – 

кейс-метод (case method), ѐкій у методичному дискурсі частіше вживаютьсѐ ѐк 

кейс-стаді (case study). Його основна технологічна атрибуціѐ полѐгаю в аналізі 

конкретних ситуацій, у межах чого формуятьсѐ певні навички та вміннѐ. 

Ситуації ю реальними. Але в межах художньо-освітнього процесу вони 

можуть бути і віртуальними, вигаданими, ѐкі створяятьсѐ на основі уѐвлень 

та певних репрезентацій. Длѐ цього застосовуютьсѐ технологіѐ наративу. Учені 

О. Реброва та О. Олексяк (Olga Oleksiuk &Olena Rebrova, 2018) визначаять 

концептуальні ідеї наративної педагогіки саме длѐ професійної підготовки 

майбутніх учителів музичного і хореографічного мистецтва та взагалі фахівців 

мистецького профіля. Як указуять науковці, наратив дозволѐю враховувати 

не тільки логіку, а й осмислений та пережитий відрефлексований 

індивідуальний досвід. Длѐ педагогіки наративна розповідь ю цінністя, ѐка 

нагадую лінзу, що збираю в юдиний сяжет зображеннѐ цілісного феномену 

лядського життѐ, долі» (там саме). Наратив відіграю суттюву роль у процесах 

смислоутвореннѐ щодо мистецьких творів. 

На підставі зазначеного було застосовано наративно-дискурсивний 

підхід, відповідно до ѐкого введено принцип: оріюнтаціѐ на художньо-

вербалізований супровід накопиченнѐ досвіду художніх репрезентацій. 

Визначені наукові підходи і принципи стали методологічним ґрунтом 

длѐ розробки педагогічних умов формуваннѐ художньо-образних репрезен-

тацій майбутніх учителів музичного мистецтва засобами програмної музики. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

331 

Саме програмна музика була взѐта за основну змістову лінія 

методики. Зазвичай у мистецтвознавстві під програмноя музикоя 

розуміять таку, ѐка маю назву. Љомпозитор точно вказую, що саме він хоче 

нам розповісти засобами музичної мови. На нашу думку, програмність 

твору «…не звужую інтерпретаційну творчість виконавцѐ, а навпаки, 

розширяю її за рахунок синергії художнього досвіду». (Ю Янь, 2021, с. 171). 

Програмність надаю лише вектор длѐ пошуку творчого тлумаченнѐ образу 

та його інтерпретації. Тут також спостерігаютьсѐ певна синергіѐ духовно-

емоційного стану композитора, виконавцѐ-інтерпретатора та слухача. 

Разом із тим, прослідковуютьсѐ роль ще одного учасника цього процесу – 

вчителѐ музичного мистецтва, ѐкій нібито спрѐмовую процес сприйнѐттѐ 

твору в напрѐмі, що відповідаю композиторському задуму. 

Практичним результатом теоретичного обґрунтуваннѐ наукових 

підходів та розроблених відповідно до них принципів, їх обговореннѐ в 

контексті розробки подальшої методики, виѐвилисѐ педагогічні умови 

формуваннѐ художньо-образних репрезентацій майбутніх учителів 

музичного мистецтва.  

Так, на ґрунті феноменологічного підходу та принципу актуалізації інте-

лектуальної компетентності в галузі мистецтва було розроблено першу педа-

гогічну умову. Феноменологіѐ художньо-образних репрезентацій розглѐд-

даютьсѐ крізь призму музики ѐк інтелектуальної діѐльності (Арановський, 

2007). Обираячи першу умову, ми виходили з того, що художньо-образні 

репрезентації ѐк конструкти досвіду, зокрема й художньо-ментального 

(Реброва, 2013), спираятьсѐ на поступово сформований фонд художніх вра-

жень, результатів міркувань, навіть осмисленнѐ певних стереотипів, ѐкі посту-

пово стаять і надбаннѐм особистості. До таких можна віднести символічні 

значеннѐ певних інтонацій, інтервалів, ладів, навіть темпо-ритму. Через них 

нерідко визначаютьсѐ ймовірний зміст твору, а інколи й окреслений жанр, 

стильова відповідність, ідентифікаціѐ художнього методу того або іншого 

композитора. Цей процес ю об’юктивним, він здійсняютьсѐ закономірно. Але 

педагогічна умова – це не обов’ѐзково та обставина, ѐка створяютьсѐ 

спеціально. Це може бути та обставина, ѐка існую, але увага на неї не була 

зосереджена. Тобто, з методичного поглѐду, педагогічний потенціал тіюї або 

іншої обставини не був цілеспрѐмовано врахований та задіѐний у цілісній 

методичній системі. З оглѐду на це, було введено першу педагогічну умову: 

накопиченнѐ фонду художньо-образного тезаурусу та художньо-перцеп-

тивних еталонів. Цѐ умова сприѐла збагачення художнього/музичного 

мисленнѐ, впливала на його гнучким, операційним та продуктивну творчість.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 8 (112) 

332 

На тлі культурно-ціннісного підходу та принципів: домінуваннѐ 

ціннісно-смислового контексту в оціняванні твору; оріюнтаціѐ на культурну 

інваріантність ціннісного ставленнѐ до художнього образу, їх обговореннѐ 

розроблѐласѐ друга педагогічна умова.  

Логіка обговореннѐ була такоя. Серед операцій художньо-творчого 

мисленнѐ винѐткове значеннѐ маю процес оціняваннѐ. Він ґрунтуютьсѐ і на 

основі аналізу, і порівнѐннѐ, і зіставленнѐ, і рефлексії власних почуттів. 

Љожний твір, кожний художній текст викликаю ѐк емоційні реакції, так і 

активізація розумових процесів. Останні пов’ѐзані з інтенціѐми зрозуміти, 

осѐгнути, виѐвити сутність та смисл. Це активізуютьсѐ, ѐкщо твір сподобавсѐ, 

ѐк кажуть «захопив» душу. Але не завжди ці процеси набуваять повного 

осмисленнѐ та рефлексіѐ. Лише за умов рефлексії власних почуттів та оцінок 

пошук смислу художнього образу в його інтерпретуванні завершитьсѐ 

ѐкісним результатом – переконливоя художньо-образноя інтерпретаціюя.  

Так чином, на основі зазначеного було введено другу педагогічну 

умову: стимуляваннѐ оцінно-рефлексивного ставленнѐ до емоційно-

смислового контенту твору у голографічній проекції досвіду. Останню 

передбачало рефлексія не лише твору, ѐкій вивчаютьсѐ на даний момент, а 

й попередні, схожі за образами та смисловими ідеѐми.  

Відповідно до процесуально-діѐльнісного і наративно-дискурсивного 

наукових підходів і відповідних до них принципів, результатом їх обговореннѐ 

стала визначена методична конструкціѐ третьої педагогічної умови. 

Оскільки художньо-образні репрезентації ю конструктом, ѐкий 

охопляю декілька модусів сприйнѐттѐ, розуміннѐ і твореннѐ, а в 

педагогічному процесі ще й інтерпретуваннѐ образу таким чином, щоб 

забезпечити його адекватне сприйнѐттѐ школѐрами, формуваннѐ таких 

репрезентацій маю здійсняватисѐ в особливому методично-системному 

процесі, у ѐкому будуть охоплені і творча діѐ, і образ (його осмисленнѐ), і 

слово (наратив), з ѐким будуть звертатисѐ майбутні вчителі до школѐрів. 

Отже, відповідно до зазначеного, було введено третя педагогічну умову: 

системне застосуваннѐ мета-конструкту «діѐ-образ-слово».  

В експерименті зазначені умови запроваджувалисѐ поетапно, 

відповідно до «інтеріорізаційно-досвідного», «художньо-диспозиційного», 

«інтерпретаційно-праксеологічного» етапів. 

Висновки. Теоретичне дослідженнѐ процесу формуваннѐ художньо-

образних репрезентацій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва 

(майбутніх учителів музичного мистецтва та фахівців мистецького профіля) 

дозволило досѐгти поставленої мети та розв’ѐзати визначені завданнѐ.  
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Відповідно до завдань уточнено фактори, що зумовили вибір 

наукових підходів: фактор об’юктивного існуваннѐ художньо-образних 

репрезентацій із потребоя визначити їх феноменологія; фактор 

відповідності таких репрезентацій художньо-ментальному досвіду длѐ 

фахівців зазначених спеціальностей; фактор поліхудожності та ціннісної 

зоріюнтованості художньо-образних репрезентацій в їх культурно-освітній 

проюкції та фактор діювості, впливовості художньо-образних репрезентацій 

на інтерпретація творів в освітньому процесі. 

Отже, методологічним ґрунтом процесу формуваннѐ художньо-

образних репрезентацій обґрунтовано такі наукові підходи та відповідні до 

них методичні принципи. Відповідно до феноменологічного підходу 

визначено доцільність застосувати принцип актуалізації інтелектуальної 

компетентності в галузі мистецтв. Художньо-ментальному підходу 

відповідав принцип розширеннѐ індивідуальної бази художніх знань та 

оперуваннѐ ними. Љультурно-ціннісний підхід зумовив застосуваннѐ таких 

принципів: домінуваннѐ ціннісно-смислового контексту в оціняванні 

твору; оріюнтаціѐ на культурну інваріантність ціннісного ставленнѐ до 

художнього образу. Відповідно до процесуально-діѐльнісного підходу був 

застосований принцип активізації полімодального потенціалу художніх 

репрезентацій. І наративно-дискурсивний підхід зумовив обрати принцип 

оріюнтації на художньо-вербалізований супровід накопиченнѐ досвіду 

застосуваннѐ художніх репрезентацій. 

На основі окресленого методологічного ґрунту було розроблено три 

педагогічні умови, ѐкі запроваджувалисѐ поетапно. Так, на першому, 

інтеріорізаційно-досвідному, етапі запроваджуваласѐ умова: актуалізаціѐ 

фонду художньо-образного тезаурусу та художньо-перцептивних еталонів; 

на другому, художньо-диспозиційному, етапі впроваджуваласѐ умова: 

стимуляваннѐ оцінно-рефлексивного ставленнѐ до емоційно-смислового 

контенту твору у голографічній проюкції досвіду; на третьому, 

інтерпретаційно-праксеологічному, етапі впроваджуваласѐ умова: 

системне застосуваннѐ мета-конструкту «діѐ-образ-слово». 

Ефективність зазначених умов та їх поетапного впровадженнѐ 

перевірѐлосѐ експериментальним шлѐхом, в ході ѐкого було отримано 

позитивні результати.  
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РЕЗЮМЕ 
Ю Янь. Научные подходы и педагогические условиѐ формированиѐ 

художественно-образных репрезентаций будущих бакалавров музыкального искусства. 
Статьѐ раскрывает результаты теоретического исследованиѐ по 

формирования художественно-образных репрезентаций будущих бакалавров 
музыкального искусства. Проблемой теоретического исследованиѐ стало определение 
методологической платформы длѐ разработки педагогических условий, которые на 
практике в поэтапном режиме будут способствовать эффективности формированиѐ 
художественно-образных репрезентаций. В исследовании обозначена категориѐ 
студентов, участвовавших в эксперименте как «бакалавры музыкального искусства». 
Вместе с тем, это обобщеннаѐ группа соискателей двух специальностей: 014 Среднее 
образование (Музыкальное искусство) и 025 Музыкальное искусство. 

Ключевые слова: репрезентации, ментальный опыт, художественно-
образные репрезентации, будущие бакалавры музыкального искусства, программнаѐ 
музыка, научные подходы. 

SUMMARY 
Yu Yan. Scientific approaches and pedagogical conditions for the formation of future 

musical art bachelors’ artistic representations. 
The article reveals the results of theoretical research on the formation of artistic-

figurative representations of future bachelors of musical art. The problem of theoretical 
research was definition of a methodological platform for the development of pedagogical 
conditions, which in practice in a phased manner will contribute to the effectiveness of the 
formation of artistic-figurative representations. The study identified a category of students 
who participated in the experiment as “bachelors of musical art”. However, this is a 
generalized group of applicants for two specialties: 014 Secondary Education (Musical Art) 
and 025 Musical Art. 

The purpose of the study at this stage was to determine the scientific approaches that 
form the methodological basis for the selection of effective pedagogical conditions for the 
formation of artistic-figurative representations of future musical art bachelors. 

In accordance with the purpose and objectives, the factors that objectively exist and 
influence formation of artistic-figurative representations are substantiated, which 
determines the scientific approaches and pedagogical principles of methodological direction. 

The expediency of applying the following scientific approaches is substantiated: 
phenomenological, which corresponds to the principle of actualization of intellectual competence 
in the field of arts; artistic-mental with the principle of expanding the individual base of artistic 
knowledge and operating with it; cultural-value with the principles: the dominance of the value-
semantic context in the evaluation of the work and focus on the cultural invariance of the value 
attitude to the artistic image; procedural-activity, which corresponded to the principle of 
activating the polymodal potential of artistic representations; narrative-discursive, according to 
which the principle of orientation on art-verbal support of accumulation of experience of the 
application of art-image representations is defined. 

On the basis of the developed methodology, three pedagogical conditions were 
presented, which were introduced in stages: actualization of the fund of artistic-figurative 
thesaurus and artistic-perceptual standards; stimulating evaluative-reflexive attitude to the 
emotional-semantic content of the work in the holographic projection of experience; 
systematic application of the meta-construct “action-image-word”. Piano program music 
was chosen as the semantic line of the introduced conditions. 

Key words: representations, mental experience, artistic-figurative representations, 
future bachelors of musical art, program music, scientific approaches. 
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