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ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

НУШ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

У статті обґрунтовуютьсѐ можливості та необхідність упровадженнѐ 
різноманітних навчально-педагогічних ситуацій у процес підготовки майбутніх 
учителів до оціняваннѐ діѐльності учнів НУШ із фізичної культури. Визначаятьсѐ 
основні завданнѐ та педагогічний потенціал навчально-педагогічних ситуацій, 
характеризуятьсѐ напрѐми їхнього практичного застосуваннѐ. Длѐ розв’ѐзаннѐ 
визначених завдань використано теоретичні й емпіричні методи. Установлено, що 
розв’ѐзаннѐ навчально-педагогічних ситуацій сприѐю розвиткові пізнавальної 
активності студентів, формування їхньої готовності до оцінявальної діѐльності 
та прийнѐттѐ самостійного рішеннѐ у вирішенні конфліктних ситуацій. 

Ключові слова: навчально-педагогічна ситуаціѐ, оцінявальна діѐльність, 
готовність до оцінявальної діѐльності, фізична культура, нова українська школа. 

 

Постановка проблеми. Докорінні зміни в навчально-виховному 

процесі сучасної школи потребуять ѐкісно нових підходів і методів 

підготовки вчителѐ у ЗВО. Це стосуютьсѐ різноманітних аспектів. Особливої 

уваги потребую проблема формуваннѐ готовності майбутнього вчителѐ до 

оцінявальної діѐльності. Її досліджували О. Бабкова, Т. Бережинська, 

О. Білѐковська, О. Веровська, С. Калаур, Л. Кутепова, А. Левківський, 

Л. Павляченко, О. Полѐкова та ін. 

Сучасні дослідники проблем професійної освіти вказуять на 

різноманітні методи підготовки майбутніх фахівців, серед ѐких значна 

увага приділѐютьсѐ використання методу аналізу конкретних ситуацій 

(кейс-метод, кейс-стаді, метод навчаннѐ за допомогоя ситуаційних вправ, 

метод ситуаційного аналізу) (Н. Волкова, Р. Карпяк, Л. Красяк, 

О. Матвіюнко, І. Осадченко, Ю. Сурмін та ін.)  

Проте досліджень щодо застосуваннѐ системи навчально-

педагогічних ситуацій із метоя підготовки майбутніх учителів до 

оціняваннѐ діѐльності учнів НУШ із фізичної культури вкрай мало. 

https://orcid.org/0000-0001-5755-5988
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Недостатнѐ наукова розробленість проблеми, її актуальність і 

практична значущість зумовили вибір теми дослідженнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Ураховуячи сучасні рухливі процеси 

освіти, науковці пропонуять та виділѐять дуже різноманітні підходи, 

форми, методи та технології щодо виѐвленнѐ, формуваннѐ й розвитку 

готовності вчителѐ до оцінявальної діѐльності. 

Проблему використаннѐ методу аналізу конкретних ситуацій у 

професійній підготовці майбутніх учителів досліджували Л. Красяк, 

О. Матвіюнко, С. Омельѐненко, І. Осадченко, В. Федорчук та ін. Окремі 

положеннѐ цих досліджень ю досить значимими в контексті вивченнѐ 

можливостей методу аналізу конкретних ситуацій у процесі підготовки 

майбутніх учителів НУШ до оцінявальної діѐльності. 

Так, розроблѐячи технологія та практику ситуаційного навчаннѐ в 

підготовці вчителѐ початкових класів, І. Осадченко тлумачить її ѐк 

«спеціально організовану систему інтерактивного навчаннѐ студентів, за 

ѐкої гарантований рівень прогнозованого результату (певний аспект 

кваліфікаційної підготовки вчителѐ початкової школи) досѐгаютьсѐ шлѐхом 

аналізу і розв’ѐзаннѐ ними широкого спектру педагогічних ситуацій 

(ситуаційних завдань), характерних длѐ початкової школи» (Осадченко, 

2012, с. 38). Нам імпонуять поглѐди авторки про те, що основноя метоя 

використаннѐ технології ситуаційного навчаннѐ ю підготовка майбутніх 

учителів початкової школи до розв’ѐзаннѐ педагогічних ситуацій, ѐка 

визначаю взаюмозалежність інших компонентів дидактичної моделі: зміст, 

форми, методи та засоби навчаннѐ. 

О. Матвіюнко розглѐдаю метод аналізу педагогічних ситуацій у 

взаюмозв’ѐзку з педагогічноя задачея. На думку авторки, педагогічна 

задача – це результат усвідомленнѐ суб’юктом вихованнѐ в педагогічній 

ситуації необхідності розробки системи професійних дій і прийнѐттѐ їх до 

виконаннѐ; постановку педагогічної задачі можна розглѐдати ѐк 

моделяваннѐ проблемної ситуації, а саму задачу – ѐк знакову модель. У 

відповідній ситуації педагог аналізую конкретні умови, у результаті чого 

відбуваютьсѐ усвідомленнѐ педагогічної задачі, виѐвлѐятьсѐ проблеми, що 

породили конкретну педагогічну ситуація (Матвіюнко, 2001). 

На дослідженнѐ ролі, місцѐ та значимості педагогічних ситуацій у систе-

мі професійної підготовки вчителів фізичної культури спрѐмували свої зусил-

лѐ О. Ємець, Р. Карпяк, В. Чернѐков, О. Печко, С. Замрозевич-Шадріна та ін.  

У дослідженні Р. Карпяка та О. Ємцѐ метод аналізу ситуацій 

професійної діѐльності вчителѐ фізичної культури використовуютьсѐ длѐ 
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активізації пізнавальної діѐльності студентів, умінь аналізувати навчально-

виховну діѐльність на основі розробки й використаннѐ схем аналізу конкрет-

них ситуацій (Карпяк, 2003). Р. Карпяк запропонував технологія формуваннѐ 

готовності вчителів фізкультури до розв’ѐзаннѐ педагогічних ситуацій. 

В. Чернѐков стверджую, що професійна підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури повинна вклячати аналіз педагогічних ситуацій із 

безпосередньої практичної роботи вчителів. У процесі дослідно-

експериментального дослідженнѐ ним була створена «Логічна модель 

розв’ѐзаннѐ професійних ситуацій», практичне застосуваннѐ ѐкої дозволѐю 

«ефективно розвивати професійну компетентність майбутніх фахівців із 

фізичного вихованнѐ», «значно розширити коло педагогічних знань, умінь, 

навичок і інтересів студентів та підвищити рівень їхньої готовності до 

майбутньої професійної діѐльності» (Чернѐков, 2012, с. 17, 20). 

О. Печко, розглѐдаячи «педагогічну ситуація ѐк фрагмент 

професійної діѐльності вчителѐ, ѐкий містить певні суперечності між тим, 

що вже сталосѐ, і тим, що очікувалось отримати в ході навчально-

виховного процесу, а також ѐк надійний матеріал длѐ формуваннѐ вміннѐ 

системно аналізувати педагогічні процеси і ѐвища», розробив технологія 

формуваннѐ професійного мисленнѐ майбутнього вчителѐ фізичної 

культури засобами педагогічних ситуацій. Він експериментальним шлѐхом 

доводить, що «вкляченнѐ студентів у процес системного аналізу, 

розв’ѐзаннѐ та моделяваннѐ педагогічних ситуацій у процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури, забезпечую підвищеннѐ 

рівнѐ їхнього професійного мисленнѐ» (Печко, 2013, c. 224). 

С. Замрозевич-Шадріна, розглѐдаячи особливості та стан підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до викладаннѐ шкільного курсу 

«Фізична культура», зазначаю, що «вагомих успіхів у фізичному вихованні 

школѐрів учителі досѐгаять під час використаннѐ всіх методів і прийомів. 

Універсалізаціѐ будь-ѐкого методу недопустима, бо немаю методів 

однаково придатних длѐ всіх учнів і умов навчаннѐ. Майбутні педагоги, ѐкі 

проводѐть уроки фізичної культури, повинні досконало володіти всіма 

методами й методичними прийомами фізичного вихованнѐ, щоб длѐ 

кожного конкретного випадку навчально-виховного процесу вибрати ті, ѐкі 

забезпечуять найвищу ефективність фізичного вихованнѐ учнів» 

(Замрозевич-Шадріна, 2016, с. 53). 

Мета статті – розкрити значущість застосуваннѐ навчально-

педагогічних ситуацій длѐ ефективного формуваннѐ готовності майбутніх 

учителів до оціняваннѐ діѐльності учнів НУШ із фізичної культури.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

6 

На досѐгненнѐ мети спрѐмовано вирішеннѐ такого завданнѐ: довести, 

що використаннѐ різноманітних навчально-педагогічних ситуацій із реалій 

сучасної НУШ у процесі підготовки майбутніх учителів до оціняваннѐ 

діѐльності учнів із фізичної культури сприѐтиме розвитку пізнавальної 

активності студентів, формування їхньої готовності до оцінявальної діѐль-

ності та прийнѐттѐ самостійного рішеннѐ у вирішенні конфліктних ситуацій. 

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ визначених завдань у статті 

використано такі методи: теоретичні – аналіз психологічної, науково-

практичної та методичної літератури з проблеми дослідженнѐ; емпіричні – 

спостереженнѐ за навчальним процесом, вивченнѐ й узагальненнѐ 

педагогічного досвіду, моделяваннѐ заходів, що сприѐли вивчення проб-

леми щодо застосуваннѐ навчально-педагогічних ситуацій; узагальненнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Реалізаціѐ навчально-виховних завдань у 

НУШ – надзвичайно складний та багатогранний процес, ѐкий вимагаю від 

сучасного вчителѐ компетентного розв’ѐзаннѐ різноманітних навчально-педа-

гогічних ситуацій, упровадженнѐ новітніх навчальних технологій, інновацій-

них моделей навчаннѐ та розвитку дітей, сучасних підходів до оціняваннѐ 

їхньої навчальної діѐльності. У НУШ відбуваютьсѐ оновленнѐ змісту всіх 

навчальних дисциплін, у тому числі й фізичної культури, активізуятьсѐ 

пошуки сучасних методів викладаннѐ та оціняваннѐ. Оціняваннѐ діѐльності 

учнів НУШ з фізичної культури здійсняютьсѐ відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти з урахуваннѐм виконаннѐ ними оздоровчих, 

освітніх та виховних завдань, а також із урахуваннѐм фізичних можливостей 

та вікових особливостей дітей: у 1–2 класах – формувальне оціняваннѐ, у 3–4 

класах – формувальне та підсумкове оціняваннѐ. 

Сучасні дослідники Л. Кабан, С. Луців, О. Онопріюнко, А. Предик, 

О. Соколяк та ін. указуять на те, що: оціняваннѐ маю використовуватисѐ ѐк 

засіб покращеннѐ досѐгнень учнів; оціняваннѐ передбачаю активізація 

співпраці вчителѐ і учнѐ, що забезпечую зворотний зв’ѐзок між ѐкістя 

навчальних досѐгнень і створеннѐм можливостей їх досѐгненнѐ; оцінка 

носить соціальну функція, ѐк інструмент соціальної диференціації на 

основі виѐвлених здібностей; зовнішнѐ оцінка повинна доповняватисѐ 

самооцінкоя; оціняватисѐ повинні не тільки кінцеві результати, але й весь 

навчальний процес; предметом оціняваннѐ можуть стати не тільки 

очевидні досѐгненнѐ учнів, тобто виконані ним завданнѐ, а й способи 

поведінки, ѐк обумовлене певноя ситуаціюя повтореннѐ учнем власної 

поведінки длѐ досѐгненнѐ певних результатів; оціняваннѐ маю 

підтримувати процес навчаннѐ, сприѐти розвиткові самостійності, творчої 
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та пізнавальної активності учнѐ через підвищеннѐ його мотивації; 

оцінявати необхідно змістову ѐкість навчальних дисциплін, ѐкість 

викладаннѐ.  

Формувальне оціняваннѐ, стверджуять автори навчально-методич-

ного посібника «Нова українська школа. Порадник длѐ вчителѐ», сприѐю 

досѐгнення таких цілей: вибудовуваннѐ індивідуальної траюкторії розвитку 

учнів; оцінка або визначеннѐ досѐгненнѐ дітей на кожному з етапів освітнього 

процесу; вчасне виѐвленнѐ проблем і запобіганнѐ їх нашаровування; 

мотивуваннѐ учнів до прагненнѐ здобути максимально можливі результати; 

вихованнѐ ціннісних ѐкостей особистості, бажаннѐ навчатисѐ, відсутність 

побояваннѐ помилитисѐ, переконаннѐ у своїх можливостѐх і здібностѐх. 

Формувальне оціняваннѐ даю можливість учителя, відстежуячи рух дитини 

до навчальних цілей, здійснити корегуваннѐ освітнього процесу на ранніх 

етапах, а учневі – усвідомити відповідальність за свою навчаннѐ. Оцінка 

діѐльності учнів маю бути позитивноя. У випадку невдач або непосильності 

певної роботи длѐ конкретного учнѐ доцільно запропонувати йому легше 

завданнѐ, аби оцінити й підтримати зусиллѐ (Нова, 2018). 

Підсумкове оціняваннѐ з фізичної культури, на відміну від інших пред-

метів, здійсняютьсѐ «шлѐхом узагальненнѐ даних, отриманих під час форму-

вального оціняваннѐ, з урахуваннѐм динаміки формуваннѐ результату нав-

чаннѐ», а «характеристика результатів навчаннѐ з предмета «Фізична куль-

тура» подаютьсѐ в узагальненому виглѐді за кожноя групоя загальних умінь, 

визначених Державним стандартом початкової освіти» (Методичні, 2021). 

Сучасні документи про оціняваннѐ навчальних досѐгнень школѐрів 

НУШ значну увагу приділѐять критеріѐм та нормам оціняваннѐ знань, 

умінь та предметних компетентностей. У сучасних дослідженнѐх 

наголошуютьсѐ на потребі використаннѐ вербального оціняваннѐ у виглѐді 

оцінявальних суджень, що дозволѐю відстежувати перебіг опануваннѐ 

школѐрами навчального досвіду ѐк основи компетентності. Проте, на нашу 

думку, використаннѐ саме оцінявальних суджень значно впливаю на 

вихованнѐ ціннісних ѐкостей особистості, формуваннѐ адекватної 

самооцінки, ѐка стосуютьсѐ не лише навчальної діѐльності, а й формуваннѐ 

своюї особистості. Важливо, щоб учитель уміло використовував і емоційне 

ставленнѐ ѐк засіб оціняваннѐ окремих дій, діѐльності та поведінки 

вихованців, що може виражатисѐ за допомогоя міміки, жестів. Цей аспект 

оцінявальної діѐльності вчителѐ початкових класів ю суттювим з поглѐду 

врахуваннѐ таких психологічних особливостей молодших школѐрів: 
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підвищена емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-

етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини. 

У нормативно-методичних документах зазначено, що «змістом 

оціняваннѐ фізичного розвитку учнів НУШ ю: виконаннѐ життюво 

необхідних рухових дій, моделяваннѐ рухової діѐльності, виконаннѐ 

фізичних вправ під час ігрової діѐльності та змагань, контроль свого 

фізичного стану, аналіз та оцінка впливу фізичного навантаженнѐ на стан 

здоров’ѐ, дотриманнѐ безпечної поведінки, демонстраціѐ дій, ѐкі 

запобігаять або зменшуять ризики длѐ життѐ і здоров’ѐ, розвиток рухових 

ѐкостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності), визначеннѐ 

здорових та шкідливих звичок» (Методичні, 2021). 

Недостатнѐ підготовленість майбутнього вчителѐ до оціняваннѐ 

діѐльності учнів НУШ із фізичної культури в умовах сьогоденнѐ призводить 

до виникненнѐ суперечностей між запитом НУШ на підготовку майбутніх 

учителів до оцінявальної діѐльності та недостатнім рівнем підготовленості 

випускників до такого виду діѐльності з фізичної культури; між потребами 

та наѐвним навчально-методичним забезпеченнѐм процесу підготовки 

майбутніх учителів до оцінявальної діѐльності. 

У зв’ѐзку з цим, підготовка вчителѐ до оцінявальної діѐльності учнів з 

фізичної культури потребую суттювого оновленнѐ та вдосконаленнѐ. Це 

стосуютьсѐ ѐк учителів початкової школи, так і майбутніх учителів фізичного 

вихованнѐ, підготовка ѐких здійсняютьсѐ на факультетах фізичного 

вихованнѐ. Одним із таких шлѐхів ю вкляченнѐ у процес підготовки 

майбутніх учителів системи навчально-педагогічних ситуацій, розв’ѐзаннѐ 

ѐких сприѐтиме формування їхньої готовності до оцінявальної діѐльності, 

сформую у випускників педагогічних закладів вищої освіти не лише 

належний теоретичний рівень знань, а й певний рівень практичних умінь, 

допоможе студентові оріюнтуватисѐ в педагогічній діѐльності.  

Упровадженнѐ навчально-педагогічних ситуацій у систему підготовки 

майбутніх учителів до оцінявальної діѐльності учнів НУШ з фізичної культури 

сприѐю реалізації завдань, визначених Державним стандартом початкової 

освіти та рекомендацій щодо оціняваннѐ учнів 1–4 класів закладів загальної 

середньої освіти від 13.07.2021 року. Навчально-педагогічна ситуаціѐ 

визначаютьсѐ нами ѐк опис конкретної педагогічної ситуації, що взѐта з 

практики роботи вчителѐ, ѐка містить певне протиріччѐ (у ѐвному чи 

неѐвному виглѐді) і передбачаю застосуваннѐ теоретичних знань до пошуку 

практичних рішень, забезпечую формуваннѐ в майбутніх фахівців готовності 

до розв’ѐзуваннѐ практичних завдань у наступній професійній діѐльності. 
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Майбутній учитель у процесі здобуттѐ професійних умінь та навичок 

повинен оволодіти різними вміннѐми: аналізувати, прогнозувати, 

коригувати, передбачати, знаходити вихід із будь-ѐких проблемних 

ситуацій. Особливо значимим в умовах сьогоденнѐ ю вміннѐ оцінявати 

навчальні досѐгненнѐ дітей, мотивувати їх до подальшого вдосконаленнѐ 

своїх результатів. Такі вміннѐ формуятьсѐ під час вивченнѐ педагогічних 

дисциплін. Системне застосуваннѐ навчально-педагогічних ситуацій у 

процесі вивченнѐ всіх тем із курсу педагогіки з метоя підготовки до 

оцінявальної діѐльності відображаю завданнѐ цілісного освітнього процесу 

з урахуваннѐм його мотиваційної, змістової та операційної сторін. 

Так, під час вивченнѐ теми «Фізичне вихованнѐ» студентам длѐ 

розв’ѐзаннѐ можуть бути запропоновані такі навчально-педагогічні ситуації:  

1. Учнѐм третього класу на прогулѐнці вихователь запропонував 

виконати вправи зі скакалкоя. Більшість учнів почали виконувати вправи. 

Аліна маю зайву вагу й відмовлѐютьсѐ виконувати вправи зі словами «Я не 

буду виконувати вправи, у мене все одно не вийде». Денис і Олег дістаять 

смартфони зі словами: «Нам нецікаво виконувати вправи, краще ми 

поспілкуюмось з друзѐми в соціальних мережах». 

2. Батько учнѐ четвертого класу Вадима прийшов до вчительки з 

проханнѐм допомогти йому в залученні сина до спортивних занѐть. 

Останню медичне обстеженнѐ показало ознаки гіподинамії в сина. Розмови 

батьків із сином не приносѐть користі: син не хоче займатисѐ ранковоя 

гімнастикоя, відвідувати будь-ѐку секція, ходити на прогулѐнки, весь час 

проводить за комп’ятером. 

3. Учні четвертого класу Віктор та Марко відвідуять різні спортивні 

секції. У класі вони неодноразово намагалисѐ довести, занѐттѐ в ѐкій секції 

ю більш корисним. Одного разу вони вирішили влаштувати «батл» і 

довести, хто з них сильніший та спритніший. Закінчивсѐ «батл» 

розтѐгнутими зв’ѐзками в одного та синцѐми в другого хлопчика. 

Мета розв’ѐзаннѐ таких навчально-педагогічних ситуацій полѐгаю в 

наступному: розвиток уміннѐ діѐти за аналогіюя, що передбачаю доказ 

схожості, подібності між двома об’юктами й перенесеннѐ системи поѐсненнѐ 

з одного об’юкта на інший; розвиток уміннѐ використаннѐ методу емпатії, 

коли необхідно увійти в образ об’юкта, що аналізуютьсѐ, подати себе ѐк об’юкт, 

що вивчаю та осмисляю його з позиції здійсненнѐ нея дій. 

Навчальні завдання, які мають вирішити студенти:  

1. За аналогіюя до визначеннѐ сутності й алгоритму формувального 

оціняваннѐ, що подані в Методичних рекомендаціѐх Міністерства освіти і 
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науки України щодо формувального оціняваннѐ учнів 1 класу (див. у темі 

«Розумове вихованнѐ»), визначте сутність формувального оціняваннѐ 

фізичного розвитку молодших школѐрів та запропонуйте його алгоритм. 

У процесі виконаннѐ завданнѐ спирайтесѐ на завданнѐ та критерії 

фізичного вихованнѐ. 

2. На основі розробленого алгоритму оцініть фізичний розвиток 

молодших школѐрів у запропонованих педагогічних ситуаціѐх. 

3. Сформуляйте оцінявальні судженнѐ про фізичний розвиток: 

а) длѐ себе ѐк учителѐ; б) длѐ учнів; в) длѐ батьків. Чи повинні ці 

судженнѐ бути ідентичними? Обґрунтуйте відповідь, спираячись на 

особливості молодшого шкільного віку та завданнѐ фізичного вихованнѐ. 

4. Поставте себе на місце кожного з учасників в описаних 

ситуаціѐх. Що ви відчуваюте? Сформуляйте оцінявальні судженнѐ, ѐкі ви 

б хотіли почути в таких ситуаціѐх. 

5. Запропонуйте способи впливу в кожній із ситуацій з метоя 

формуваннѐ адекватного сприйманнѐ та самооцінки кожного з учасників 

описаних ситуацій, щоб дитина побачила свої сильні сторони та 

переваги, а свої недоліки могла зробити власними перевагами. 

Чим більше подібного типу начальних завдань виконаю студент, тим 

ефективнішоя буде його безпосереднѐ практична робота, тим менше 

проблемних ситуацій виникатиме в процесі оціняваннѐ фізичної діѐльності 

учнів. Оціняячи діѐльність учнів із фізичної культури, слід ураховувати ті 

психофізіологічні можливості молодих школѐрів, на ѐкі вказуять О. Кочерга 

та Л. Назарова: «Тільки через стан задоволеннѐ від руху та закріпленнѐ 

позитивних відчуттів цього стану учень усвідомляю необхідність займатисѐ 

фізичноя культуроя. Безперечно, що длѐ учнів початкової школи неабиѐкий 

вплив маю приклад фізичної рухової активності старших дітей та дорослих. 

Молодші школѐрі охоче наслідуять авторитетних длѐ них лядей. Стан 

психофізіологічних механізмів учнѐ початкової школи суттюво залежить від 

самосприйманнѐ. «Фізичне Я» досить відчутно залежить від фізичної приваб-

ливості дітей – особливо в дівчаток. Оцінки дорослих та однолітків суттювим 

чином впливаять на формуваннѐ самооцінки дитини і – ѐк наслідок – на 

самопочуттѐ. Тому дорослі маять бути досить обережними у своїх оцінках 

дітей (акцент маю ставитисѐ на їхніх діѐх та вчинках, а не на особистісних 

характеристиках). Потрібно уникати оціночних суджень стосовно особли-

востей тіла учнів. Необхідно таким чином розбудовувати навчальний простір 

дитини, щоб у ньому вона в першу чергу бачила свої сильні сторони та 

переваги, а свої недоліки могла зробити власними перевагами. Зрозуміло, 
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цей процес тривалий, але віра в учнѐ – потужний фактор його позитивного 

налаштуваннѐ до шкільного життѐ. Від скарг на дітей батькам потрібно 

перейти до підтримувальної позиції їхніх прихованих можливостей або навіть 

натѐків на такі можливості. Гуманізм педагога, ѐк основа сприйманнѐ особис-

тості школѐра – основна формула успіху в розкритті природних потенцій 

дитини й створеннѐ умов длѐ розвитку її здібностей» (Кочерга, 2015, с. 8). 

Слід зауважити, що необхідність упровадженнѐ пропонованих у статті 

шлѐхів підвищеннѐ ефективності підготовки майбутніх учителів до 

оціняваннѐ діѐльності учнів НУШ з фізичної культури обумовлена також тим, 

що в 2021–2022 навчальному році МОН розпочало пілотаж та апробація в 5-х 

експериментальних класах нової модельної програми з фізичної культури 

длѐ 5–6 класів, ѐка буде запроваджена в 5 класах закладів загальної 

середньої освіти з 2022 року, а в 6 класах – із 2023 року. Представленнѐ та 

обговореннѐ модельних програм, а також питань підготовки вчителів 

фізичної культури до їхньої реалізації, відбулосѐ під час круглого столу «Новій 

українській школі – нова фізична культура», ѐкий відбувсѐ 30 липнѐ 2021 року 

й на ѐкому наголошувалосѐ, що «основне завданнѐ програми – здійснявати 

не спортивну підготовку учнів, а розвивати їхні фізичні ѐкості». Актуальними й 

важливими ю зауваженнѐ заступника міністра освіти і науки А. Селецького: 

«Цей круглий стіл виокремляю важливе питаннѐ длѐ розбудови Нової 

української школи, перетвореннѐ закладів загальної середньої освіти на 

простір здоров’ѐ, де діти не втрачаять здоров’ѐ, сидѐчи за партами й ведучи 

малорухливий спосіб життѐ, а навпаки – зміцняять імунітет, гармонійно 

розвиваятьсѐ, демонструять високий рівень рухової активності, фізично 

готуятьсѐ до захисту своюї країни» (Новій, 2021).  

Слід також зауважити, що нерідко уроки фізичної культури в НУШ 

проводѐтьсѐ не на високому рівні саме тому, що у процесі підготовки 

майбутні вчителі початкових класів не отримуять належної теоретичної, 

практичної та методичної підготовки, а в процесі підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури, ѐка здійсняютьсѐ на факультетах фізичного 

вихованнѐ, вкрай мало уваги приділѐютьсѐ проведеннѐм уроків фізичного 

вихованнѐ саме в початкових класах.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Ефективним шлѐхом підготовки майбутніх учителів до професійно-

педагогічної діѐльності ю аналіз педагогічних ситуацій та розв’ѐзуваннѐ 

педагогічних задач, що сприѐю формування вміннѐ швидко оріюнтуватисѐ в 

майбутній професійній діѐльності. Аналіз педагогічних ситуацій 

максимально наближаю студентів до майбутньої професійної діѐльності, 
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виступаю ѐк засіб підготовки студентів до педагогічного спілкуваннѐ, ю 

основоя длѐ формуваннѐ комплексних педагогічних умінь у майбутніх 

учителів. Система навчально-педагогічних ситуацій сприѐю ефективному 

формування готовності майбутніх учителів до оцінявальної діѐльності.  

Проблема використаннѐ навчально-педагогічних ситуацій у процесі 

підготовки майбутніх учителів до оціняваннѐ діѐльності учнів з фізичної 

культури потребую подальшого ѐк теоретичного, так і практичного 

дослідженнѐ. Зокрема, важливоя й актуальноя ю розробка системи 

навчально-методичних ситуацій, а також методичних рекомендацій щодо їх 

упровадженнѐ в освітній процес ЗВО та практичної реалізації на занѐттѐх. 
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РЕЗЮМЕ 
Бабенко Андрей, Стрилец-Бабенко Елена. Применение учебно-педагогических 

ситуаций в процессе подготовки будущих учителей к оценивания деѐтельности 
учащихсѐ НУШ по физической культуре.  

В статье обосновываетсѐ возможность и необходимость внедрениѐ 
разнообразных учебно-педагогических ситуаций в процесс подготовки будущих 
учителей к оценке деѐтельности учащихсѐ НУШ по физической культуре. 
Определѐятсѐ основные задачи и педагогический потенциал учебно-педагогических 
ситуаций, характеризуятсѐ направлениѐ их практического применениѐ. Длѐ 
решениѐ определенных задач использованы теоретические и эмпирические методы. 
Установлено, что решение учебно-педагогических ситуаций способствует 
развития познавательной активности студентов, формирования готовности к 
оценочной деѐтельности и принѐтия самостоѐтельного решениѐ в разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: учебно-педагогическаѐ ситуациѐ, оценочнаѐ деѐтельность, 
готовность к оценочной деѐтельности, физическаѐ культура, новаѐ украинскаѐ 
школа. 

SUMMARY 
Babenko Andriy, Strilets-Babenko Olena. Application of educational and pedagogical 

situations in the process of preparing future teachers to evaluate the activities of NUS 
students in physical culture. 

The article substantiates the possibilities and necessity of introducing various 
educational and pedagogical situations in the process of preparing future teachers to 
evaluate the activities of NUS students in physical culture. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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The main tasks and pedagogical potential of educational and pedagogical situations 
are determined, the directions of their practical application are characterized. Theoretical 
and empirical methods were used to solve certain problems. 

The views of modern researchers on assessment in the theory and practice of 
education institutions and the preparation of future teachers for assessment activities in 
physical education at NUS are analyzed. 

The conducted analysis of literature in psychology and pedagogy testified the complex 
nature of the researched problem, thus, the constant search for the ways of its solution, 
taking onto account age peculiarities and social factors, is needed. 

The implementation of educational tasks in NUS is an extremely complex and 
multifaceted process. It requires a modern teacher to competently solve a variety of 
educational and pedagogical situations, introduction of the latest educational technologies, 
innovative models of teaching and development of children, modern approaches to assessing 
their educational activities. 

One of effective approaches which ensure readiness of future teachers to professional 
pedagogical activity is solving pedagogical tasks on order for school leavers to have not only 
decent level of theoretical knowledge but a certain level of practical skills.   

Systemic usage of educational and pedagogical situations in the process of studying all 
topics of the course of pedagogy in order to prepare for assessment reflects the task of a holistic 
educational process, taking into account its motivational, semantic and operational aspects. 

Systemic usage of educational and pedagogical situations in the process of studying 
pedagogy, aimed at assessment activity preparation, reflects the tasks of the whole educational 
process together with motivational, comprehensive and operational components. 

It is established that the solution of educational and pedagogical situations promotes 
the development of cognitive activity of students, the formation of their readiness for 
assessment and independent decision-making in conflict situations. 

Key words: educational and pedagogical situation, assessment activity, readiness to 
assessment activity, physical culture, new Ukrainian school. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
 

COVID-19 охопивши весь світ призвів до глобальних змін у соціумі, він не обминув і 
ЗВО. Пандеміѐ змушую науковців активізуватисѐ в пошуках здоров’ѐзбережувальних 
технологій в умовах пандемії, тим більше, що вони будуть корисні студентам і післѐ її 
закінченнѐ. Мета статті – з’ѐсувати проблему й виокремити основні недоліки 
використаннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій під час пандемії в освітньому процесі 
вищої школи. Показано класифікація груп здоров’ѐзбережувальних технологій. Наведено 
приклади роботи викладачів фізичної культури Закарпатського угорського інституту 
ім. Ф. Ракоці ІІ під час пандемії, що займалисѐ зі студентами за допомогоя он-лайн 
платформи Classroom. Проведеннѐ освітнього процесу в умовах пандемії (онлайн 
навчаннѐ) виѐвило недоліки, що розкрито у статті. Продемонстровано ріст показників 
фізичної підготовленості студентів. Запропоновано рекомендації длѐ покращеннѐ 
фізичного здоров’ѐ молоді, особливо під час пандемії: 
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Ключові слова: використаннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій, пандеміѐ, 
індивідуалізаціѐ особистості, фізичний розвиток, формуваннѐ здорового способу 
життѐ, стан здоров’ѐ. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах, у ѐких опинивсѐ весь світ, 

нагальноя стаю проблема переглѐду підходів до охорони здоров’ѐ 

громадѐн, вжиттѐ заходів із забезпеченнѐ та впровадженнѐ нової формації. 

Пандеміѐ вимагаю пошуку і створеннѐ технологій, ѐкі до теперішнього часу 

не були актуальними – технології, спрѐмовані на індивідуалізація 

особистості, у конкретно обумовленому середовищі з обмеженим 

використаннѐм засобів і методів навчаннѐ й вихованнѐ. 

Не менш важливоя проблемоя залишаютьсѐ низька підготовка 

педагогічних кадрів до здоров’ѐзбереженнѐ молоді в умовах пандемії. Під 

час навчаннѐ в режимі он-лайн, особливо на початку пандемії, не всі 

спеціалісти в галузі фізичної культури і спорту змогли запропонувати своїм 

вихованцѐм засоби й методи індивідуальних занѐть у домашніх умовах. 

У своя чергу, під час використаннѐ оздоровчих технологій в умовах 

пандемії, обов’ѐзково необхідно враховувати традиції закладу вищої 

освіти, умови та інфраструктуру, особистісний стан здоров’ѐ й фізичний 

розвиток молоді, середовище, у ѐкому вона знаходитьсѐ, рівень здоров’ѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемоя здоров’ѐ свого 

населеннѐ всі країни світу тіюя чи іншоя мірі займаятьсѐ давно. Про це 

говорѐть дослідженнѐ ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних науковців. 

Проблемоя використаннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій 

займаятьсѐ такі видатні науковці: Т. Авецька, Т. Басяк, Ю. Бойчук, 

Т. Журавель, С. Кондратяк, Т. Лѐх, С. Омельченко та багато інших. 

На даний момент використаннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій 

та методів і методик їх застосуваннѐ під час пандемії у фаховій літературі 

описано дуже мало. 

Однак, такі фахівці, ѐк: М. Конкіна, А. Ільїн, К. Марченко, 

Л. Капилевич, К. Козулько, О. Тарасова, Л. Скотнікова – приділили питання 

фізичної культури взагалі і здоров’ѐзбережувальним технологіѐм зокрема 

ѐк у звичайних умовах, так і в умовах карантинних обмежень велику увагу і 

зробили значний внесок длѐ фізичної культури.  

Мета статті – з’ѐсувати проблему й виокремити основні недоліки 

використаннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій під час пандемії в 

освітньому процесі вищої школи. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети використано методи 

дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної 

літератури), що даю можливість обґрунтувати вихідні положеннѐ досліджен-
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нѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, за допомогоя ѐкого вивчаятьсѐ 

джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній час наше суспільство 

дуже турбую проблема стану здоров’ѐ молоді, особливо в період пандемії, 

коли за короткий проміжок часу молодь переносить низку гострих або 

хронічних емоційних дій, ѐк соціального, так і природного характеру. 

«Страхітлива статистика», про ѐку говорѐть провідні фахівці, потребую 

довгострокових програмних заходів, ѐкі повинна на себе взѐти держава. 

Особливо це стосуютьсѐ створеннѐ належних умов навчаннѐ, покращеннѐ 

умов соціальної політики, підвищеннѐ ѐкості охорони здоров’ѐ, 

упровадженнѐ в освітній процес ѐк закладів середньої освіти, так і ЗВО, 

здоров’ѐзбережувальних технологій (Гончаренко, 2000). 

Виходѐчи з даних положень, можна говорити про те, що в 

здоров’ѐзбереженні маять бути задіѐні всі суб’юкти освітнього процесу. Тому 

так необхідно в освітній процес всіх рівнів вклячати педагогічні технології, ѐкі 

будуть створявати здоров’ѐзбережувальний освітній простір. 

Ми впевнено можемо говорити про те, що здоров’ѐзбережувальні 

педагогічні технології – це сукупність способів навчальної діѐльності з 

використаннѐм різноманітних форм, прийомів, засобів, ѐкі забезпечуять 

формуваннѐ позитивних емоцій до навчаннѐ, що, у своя чергу, сприѐю в 

стислі терміни більш швидкому засвоюння навчального матеріалу, 

уникнення перенавантаженнѐ студентів, а в кінцевому результаті 

забезпечення їх здоров’ѐзбереженнѐ (Гончаренко, 2000). Даному питання 

приділѐли увагу такі фахівці, ѐк: В. Кащенко, Л. Вигоцький, П. Блонський, 

Г. Кумарін, Н. Смірнов, В. Єфімова та ін. 

Сьогоденнѐ висуваю перед освітоя завданнѐ не лише навчаннѐ 

здоров’ѐзбереженнѐ студентів, але й удосконаленнѐ підходів до даної 

проблеми педагогічних працівників через підвищеннѐ їхньої кваліфікації. 

Як вітчизнѐні, так і закордонні науковці: В. Бобрицька, С. Болтівець, 

П. Воловик, Л. Тіхомірова, В. Роман, піднімаять дану проблему в своїх 

наукових працѐх, сутність ѐких полѐгаю в удосконаленні сутності основ 

збереженнѐ здоров’ѐ всіх учасників освітнього процесу (Бобрицька, 1999). 

Від першого до останнього курсу навчаннѐ студентів відрізнѐютьсѐ 

напруженоя розумовоя працея, що ю відбиваютьсѐ у психофізичному 

розвитку та розвитку рухових можливостей організму. Освітній процес у ЗВО 

вимагаю від студентів нервово-емоційного та інтелектуального напруженнѐ, 

особливо під час екзаменаційної сесії. Але не менш суттювими ю виклики, ѐкі 

постали перед нами в сьогоденні, – соціальні, економічні, екологічні фактори, 
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а особливо проѐви пандемії, ѐкі можуть привести до не лише психічних 

зривів, але й до погіршеннѐ фізичного стану (Морозова, Жуйко, 1997).  

В умовах пандемії, коли студенти переходѐть до он-лайн навчаннѐ, 

великого значеннѐ набуваю необхідність удосконаленнѐ програми навчаннѐ, 

упровадженнѐ відповідно до викликів новітніх педагогічних технологій. Але з 

удосконаленнѐм, або, говорѐчи іншими словами, перебудовоя освітнього 

процесу, у зв’ѐзку з пандеміюя нам обов’ѐзково потрібно звернути увагу на 

психологічні умови актуалізації адаптаційного потенціалу студентів, щоб не 

допустити зниженнѐ рівнѐ їхнього здоров’ѐ. Тому заклади вищої освіти 

повинні сприѐти створення здоров’ѐзбережувального освітнього простору 

(Богуславскаѐ, Рижова, 2009).  

Під час навчаннѐ у ЗВО, ѐк зазначаю В.Чернобровкін, розвиток усіх 

рівнів психіки може проходити лише внаслідок внутрішнього конфлікту з 

гармоніюя зовнішнього середовища. Навчаннѐ під час пандемії цього не 

може забезпечити, тому що порушуютьсѐ освітній процес, виникаю 

необхідність переходити на нові форми й методи навчаннѐ, а вони, у своя 

чергу, створяять несприѐтливі впливи зовнішнього середовища, викликаять 

почуттѐ незахищеності, невпевненості в собі, може виникнути стресовий стан. 

Дослідженнѐ, ѐкі проводив В. Чернобровкін показали, усі ці фактори можуть 

вплинути на психічний розвиток здоров’ѐ студентів. Автор указую, що 

визначальними чинниками ю: професійне самовизначеннѐ; соціально-

психологічний клімат; фізичне та психічне здоров’ѐ; комфортність у сім’ї; 

найблище оточеннѐ, у ѐкому він знаходитьсѐ (Чернобровкін, Ящишина, 2013). 

Під час проведеннѐ освітнього процесу в умовах пандемії 

викладачам необхідно враховувати всі виклики, ѐкі поѐвлѐятьсѐ в даних 

умовах, знайти шлѐхи їх вирішеннѐ, щоб студентська молодь ѐкомога 

гладко, без будь-ѐких побічних впливів пройшла даний навчальний період. 

Викладач повинен розуміти, що велике значеннѐ в успішному навчанні 

відіграю процес адаптації студента до особистісної мотивації та 

зацікавленості до різновидів навчальної діѐльності, наскільки він 

вмотивований у засвоюнні того чи іншого предмету. Це важливо тому, що 

від цього залежить, ѐкі будуть знаннѐ у студента, глибокі чи поверхневі 

(Багариков та ін., 1988). 

Під час пандемії необхідно звернути увагу на новий підхід у навчанні і 

вихованні, ѐкий дасть можливість по новому сформувати основне завданнѐ 

освіти – це створеннѐ сприѐтливих умов длѐ особистісного розвитку студента.  

Закладам вищої освіти під час пандемії необхідно зрозуміти, що длѐ 

створеннѐ змістовного збагаченнѐ пізнавального середовища студентам 
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необхідно створити такі умови, коли вони зможуть самі обирати навчальні 

предмети, навчальний матеріал, за можливості в сприѐтливі длѐ них години. 

О. Міхеюнко в своїх працѐх говорить про те, що особливо в час 

«кризи здоров’ѐ» суспільству потрібно розвивати творче оздоровче 

мисленнѐ, ѐке формуютьсѐ ѐк здатність аналізувати, проводити порівнѐннѐ, 

уміти оцінявати оздоровчо-виховну практику, створявати нові педагогічні 

концепції, працявати над науковими відкриттѐми, отже, все робити длѐ 

того, щоб проходило відновленнѐ, збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ 

студента (Міхеюнко, 2017). 

В Україні за багато років набуто великий досвід пропаганди здорового 

способу життѐ, він активно впроваджувавсѐ в заклади вищої освіти. Але 

ситуаціѐ в суспільстві різко зміняютьсѐ, особливо під час пандемії. Виникаю 

потреба в переглѐді традиційних здоров’ѐзбережувальних технологій 

навчаннѐ і вихованнѐ, необхідно вчасно реагувати на виклики і шукати нові 

форми і способи соціальної організації. 

Під час переходу в умовах пандемії на дистанційне навчаннѐ, викладачі 

з фізичного вихованнѐ ЗВО зіткнулисѐ з низкоя проблем в освітньому 

процесі, особливо на початковій стадії. Вони зрозуміли, що дана система 

такого розвитку подій не очікувала, традиційні форми й методи в таких 

умовах не завжди можуть бути використані і втілені в життѐ, а, найголовніше, 

студентська молодь зовсім не була підготовлена до індивідуальних занѐть у 

даних умовах. Виникли труднощі у викладачів фізичного вихованнѐ в тому, ѐк 

і в ѐкій формі вони зможуть забезпечити виконаннѐ навчального матеріалу, 

ѐкі методи й засоби будуть найбільш ефективними, ѐкі індивідуальні 

завданнѐ вони можуть запропонувати студентам длѐ виконаннѐ в домашніх 

або ізольованих умовах. Стало зрозуміло, що традиційно створені оздоровчі 

технології потребуять перебудови, необхідно шукати нові, особливо 

спрѐмовані на індивідуальну особистість у конкретних умовах і тим більше з 

невеликим обсѐгом спортивного обладнаннѐ в домашніх умовах. Ситуаціѐ 

показала, що майже повністя відсутнѐ навчально-методична література длѐ 

індивідуальних занѐть студентів, розробка різного роду комплексів фізичних 

вправ, вправ під музику, ѐкі використовуять в аеробіці, легкоатлетичні 

вправи і тому подібне. 

Педагоги зрозуміли, крім загальноприйнѐтих здоров’ѐзбережувальних 

технологій під час пандемії необхідно шукати нові, ѐкі зможуть ѐкщо і не 

покращити фізичний розвиток студентів, то хоча би зберегти його на 

набутому рівні. Завданнѐ виѐвилосѐ не з простих, прийшлосѐ керівникам 

фізичної культури самим навчатисѐ й шукати нові форми і методи навчаннѐ. 
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У закладах вищої освіти здоров’ѐзбережувальні технології, ѐкі 

використовуятьсѐ можна поділити на декілька груп. За своюя формоя вони 

відрізнѐятьсѐ самими підходами до системи охорони здоров’ѐ, кожна група 

може відрізнѐтисѐ методами, ѐкі використовуятьсѐ, формами роботи, може 

спрѐмовуватисѐ різними шлѐхами, але при цьому всі вони досѐгаять одніюї й 

тіюї самої мети – здоров’ѐзбереженнѐ молодого студентського поколіннѐ.  

Багато науковців (Ю. Бойчук, М. Гончаренко, Т. Бойко, В. Бобрицька, 

С. Кондратяк, Н. Смірнов та багато інших) вважаять, що за характером дій 

та освітньоя спрѐмованістя здоров’ѐзбережувальні технології можуть 

класифікуватисѐ на такі групи: 

1. За характером дій: 

• захисно-профілактичні технології; 

• компенсаторно-нейтралізуячі технології; 

• стимулявальні технології; 

• інформаційно-навчальні технології; 

2. Освітньо-оздоровчі технології за освітньоя спрѐмованістя: 

• організаційно-педагогічні технології (ОПТ); 

• психолого-педагогічні технології (ППТ); 

• навчально-виховні технології (НВТ); 

• соціально-адаптуячі та особистісно-розвивальні технології (САОРТ); 

• лікувально-оздоровчі технології (ЛОТ). 

Ураховуячи сьогоднішні виклики, особливо в умовах 

розбалансуваннѐ освітнього процесу ЗВО, повинні більше уваги звернути 

на використаннѐ освітніх технологій.  

Саме освітнѐ технологіѐ забезпечую такі необхідні в даних умовах 

знаннѐ, ѐк грамотне турбуваннѐ про свою здоров’ѐ не лише під час 

пандемії, але і взагалі, сприѐю формування культури здоров’ѐ громадѐн 

України, мотивую студентство до формуваннѐ здорового способу життѐ.  

Педагогічним працівникам, ѐкі займаятьсѐ 

здоров’ѐзбережувальними технологіѐми в ЗВО необхідно передбачати в 

своїх організаційно-виховних планах не лише роботу безпосередньо в 

освітньому процесі, але й за його межами у вільний від занѐть час, 

вихідних, під час канікул.  

Не слід забувати про соціально-адаптуячі та особистісно-розвивальні 

технології, ѐкі можна й доцільно використовувати під час пандемії. Адже 

психічне здоров’ѐ студентів, психічна адаптаціѐ особистості зараз дуже 

важлива. Як впливаю пандеміѐ та карантин на різні сфери лядського життѐ на 

даний час досконало не вивчені. Але ѐк вважаю І. Грисько, змішуваннѐ ролей, 
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коли батьки замінѐять педагогів, аудиторії замінѐятьсѐ домівкоя, навчаннѐ 

проводитьсѐ в он-лайн режимі, ѐк це все може вплинути на психічний стан та 

самопочуттѐ студентів їх працездатність та засвоюннѐ навчального матеріалу. 

Саме тому психічне здоров’ѐ і психічна адаптаціѐ особистості маю бути на 

першому місці (Гресько, 2020). Необхідно пам’ѐтати, що карантин, пов’ѐзаний 

із пандеміюя COVID-19, вніс суттюві корективи в студентське життѐ, 

захворяваннѐ й ускладненнѐ призводѐть до певного обмеженнѐ у 

фізкультурно-оздоровчій діѐльності, навчально-тренувальний процес, 

обмеженнѐ в застосуванні інфраструктури закладу освіти, розважальної 

програми, спілкуваннѐ студентів. Усі ці чинники можуть безпосередньо 

впливати на фізичний розвиток, психоемоційний стан студентів, що, у своя 

чергу, впливаю на їх працездатність.  

С. Сологубова, В. Шиѐн, О. Лохно, І. Швець, Д. Гіркіна вважаять, що 

під час розробки індивідуальних занѐть длѐ студентів із використаннѐм 

різних комплексів вправ необхідно поѐснявати методику їх побудови, 

консультувати студентів, проводити розбір та поѐсненнѐ складних етапів 

пропонованих завдань і теоретичних відповідей в он-лайн режимі 

(Сологубов, Шиѐн, Лахнота ін., 2020). 

Також можна говорити про те, що розвиток фізичної культури серед 

студентів у період карантину дав можливість закріпити старі й засвоїти нові 

теоретичні знаннѐ. У домашніх умовах, що характеризуятьсѐ більш 

тривалим вільним часом, ю можливість у студентів глибше дослідити 

питаннѐ, ѐким раніше не приділѐлосѐ достатньо уваги, знаходити длѐ себе 

таку форму фізичної активності, ѐкоя можливо будь-де займатисѐ в 

обмежених умовах.  

Пандеміѐ вимагаю інноваційних підходів. «Інноваціѐ» – це синонім 

успішного розвитку певної сфери, у даному разі здоров’ѐзбереженнѐ на 

базі різноманітних нововведень (Остапчук, 2003). 

На думку багатьох фахівців, основноя проблемоя студентів під час 

навчаннѐ в умовах пандемії ю недостатнѐ доступність до мережі Інтернету. 

Вони вважаять, що мобільні технології в процесі фізичного вихованнѐ 

використовуятьсѐ студентами в ѐкості допоміжних технічних засобів, а ті, у 

своя чергу, мало впливаять на ѐкість процесу навчаннѐ.  

Заслуговую на увагу думка Н. Козлової, ѐка зазначаю, що центральним 

місцем у дистанційному навчанні студентів під час пандемії повинно 

посідати «вченнѐ, а не викладаннѐ» (Козлова, 2013). 

До одніюї з гострих проблем в умовах пандемії можна відзначити 

відчуттѐ студентів-однокурсників ЗВО, ѐкі тільки-но влилисѐ в студентські 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

21 

лави й адаптуятьсѐ до нових умов. Усі знаять, що адаптаційні можливості 

студентів-однокурсників залежать від їхньої нервової системи, атмосфери, 

у ѐкій вони опинилисѐ, впливу педагогів на їх духовний стан.  

Викладачі фізичної культури Закарпатського угорського інституту 

ім. Ф. Ракоці ІІ під час пандемії займалисѐ зі студентами за допомогоя он-

лайн платформи Classroom. Занѐттѐ були спрѐмовані на розвиток фізичних 

ѐкостей у домашніх умовах. Студентам пропонувалисѐ відео комплексів 

фізичних вправ, ѐк із музичним супроводом, так і без нього, спрѐмованих 

переважно на класичну силову аеробіку, ритмічну гімнастику, вправи на 

гнучкість. Студенти, у своя чергу, виконували запропоновані комплекси 

вправ і фіксували їх на відео, надсилали викладачам, а ті перевірѐли 

правильність їх виконаннѐ й давали організаційно-методичні вказівки. 

Також викладачами фізичного вихованнѐ враховувались індивідуальні 

особливості студентів, їх фізичний розвиток. Студентам підготовчої групи 

рекомендувалисѐ комплекси вправ із певними обмеженнѐми в кількості 

повторень та складності виконаннѐ.  

Уже другий рік поспіль заклади вищої освіти працяять в умовах 

пандемії і маять змогу зробити певні висновки, особливо післѐ прийому 

навчальних нормативів (тестів) з фізичної культури.  

Проведеннѐ освітнього процесу в умовах пандемії (онлайн навчаннѐ) 

виѐвило такі недоліки:  

 білѐ 85 % студентів виѐвилисѐ зовсім не готовими до занѐть із 

фізичної культури в умовах пандемії; 

 студенти не навчені, не володіять навичками й уміннѐми 

індивідуальних занѐть із фізичної культури; 

 більшість студентів не отримали знаннѐ і розуміннѐ значимості ѐк 

свого власного здоров’ѐ, так і суспільного оточеннѐ, у ѐкому вони 

знаходѐтьсѐ; 

 оціняячи фізичний розвиток студентів-першокурсників, стало 

зрозумілим, що під час навчаннѐ в середній школі в них повністя відсутні 

навички фізкультурно-оздоровчої спрѐмованості, тим більше в навичках 

індивідуальних занѐть; 

 відсутні розробки методів підвищеннѐ моторної та психо-емоційної 

активності студентів з урахуваннѐм їх індивідуальних і вікових особливостей; 

 під час пандемії фізичний розвиток молоді не покращуютьсѐ, а 

навпаки погіршуютьсѐ, до цього призводить багатоциклічність навчаннѐ 

(рис. 1). 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

22 

 

 

Рис. 1. Ріст показників фізичної підготовленості студентів 

 

Найболячішими залишаятьсѐ необдумані кроки державного 

керівництва вивести фізичну культуру з навчальних планів ЗВО, ѐк обов’ѐзків 

предмет. Наша молодь не готова до самостійних занѐть фізичноя культуроя, 

длѐ цього необхідна відповідна інфраструктура, а її в нас немаю. Тому 

фізичний розвиток і здоров’ѐ молоді буде стрімко падати й виникнуть 

незворотні наслідки, ѐкщо негайно дане питаннѐ не буде переглѐнуто.  

Дамо відповідь на питаннѐ: ѐкі висновки напрошуятьсѐ, виходѐчи з 

нинішньої ситуації і що потрібно робити длѐ покращеннѐ фізичного 

здоров’ѐ молоді, особливо під час пандемії: 

• необхідно повернути в навчальні плани ЗВО фізичну культуру ѐк 

обов’ѐзковий предмет; 

• відновити тісний взаюмозв’ѐзок між закладами середньої освіти і 

ЗВО в галузі фізичної культури і спорту. На даний час середнѐ школа не 

забезпечую плавний перехід своїх випускників до вищої школи з фізичного 

вихованнѐ; 

• закладам середньої і вищої освіти, ураховуячи теперішні умови, 

потрібно більше уваги приділѐти навчання, самостійному навчання 

фізичними вправами і самотренуваннѐм; 

• проводити широкомасштабну агітаційну роботу, ѐка в останні роки 

дуже занедбана, з вихованнѐ в молоді свідомого розуміннѐ про свою 

власне здоров’ѐ та здоров’ѐ оточуячих; 
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• проведене тестуваннѐ контрольних нормативів післѐ онлайн 

навчаннѐ показало, що студенти ѐкі відвідували спортивні секції 

індивідуальної спрѐмованості (тренажерний зал, аеробіка, легка атлетика), 

виѐвилисѐ більш готовими до виконаннѐ завдань, ѐке їм пропонували 

викладачі фізичного вихованнѐ під час пандемії. Тому викладачам фізичної 

культури необхідно пропонувати молоді більше спортивно-оздоровчих 

секцій індивідуальної спрѐмованості; 

• ученим, фахівцѐм фізичного вихованнѐ більше уваги звернути на 

розробку навчально-методичних посібників, планів, комплексів фізичних 

вправ, вправ під музику, ѐкі в домашніх умовах усі можуть виконувати. Ці 

заходи допоможуть молоді переоріюнтувати й посилити своя фізичну 

підготовку в складних умовах; 

• потрібно перебудувати наѐвні оздоровчо-зберігаячі технології 

навчаннѐ і вихованнѐ і шукати нові, ѐкі зможуть забезпечити (в критичних 

умовах) позитивний ріст фізичного розвитку молодого поколіннѐ і його 

здоров’ѐ взагалі; 

• на теоретичних занѐттѐх із фізичного вихованнѐ, більше уваги 

звертати на виробленнѐ у студентів знань про збереженнѐ власного 

здоров’ѐ та покращеннѐ фізичного розвитку; 

• запровадити структурні зміни в освітній процес ЗВО з фізичної 

культури у формах і методах проведеннѐ практичних занѐть. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. COVID-19, 

охопивши весь світ, призвів до глобальних змін у соціумі, він не обминув і 

ЗВО. Освітній процес, ѐкий проводитьсѐ в он-лайн режимі, по-різному 

вплинув ѐк на викладачів, так і на студентів, сприйнѐттѐ його було різним, але 

обидві сторони подолали труднощі й суперечки в ефективності використаннѐ 

здоров’ѐзбережувальних технологій. Але на цьому зупинѐтисѐ не слід, настав 

час усвідомити й перебудувати систему освіти, ураховуячи дані виклики, 

тому що не зрозуміло, до ѐких пір нам прийдетьсѐ жити в даних умовах.  

Пандеміѐ змушую науковців активізуватисѐ в пошуках 

здоров’ѐзбережувальних технологій в умовах пандемії, тим більше, що 

вони будуть корисні студентам і післѐ її закінченнѐ. 

Подальшого розглѐду потребуять питаннѐ розробки 

здоров’ѐзбережувальних технологій в освітньому процесі вищої школи. 
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РЕЗЮМЕ 
Визавер Виктория. Использование здоровьѐсберегаящих технологий в 

образовательном процессе ЗВО во времѐ пандемии. 
COVID-19, охвативший весь мир и приведший к глобальным изменениѐм в 

социуме, не обошел и вузы. Пандемиѐ заставлѐет ученых активизироватьсѐ в 
поисках здоровьесберегаящих технологий в условиѐх пандемии, тем более, что они 
будут полезны студентам и после ее окончаниѐ. Цель статьи – выѐснить проблему 
и выделить основные недостатки использованиѐ здоровьесберегаящих технологий 
во времѐ пандемии в образовательном процессе высшей школы. Показана 
классификациѐ групп здоровьесберегаящих технологий. Приведены примеры работы 
преподавателей физической культуры Закарпатского венгерского института им. 
Ф. Ракоци II во времѐ пандемии, которые занимались со студентами с помощья он-
лайн платформы Classroom. Проведение образовательного процесса в условиѐх 
пандемии (онлайн обучениѐ) выѐвило недостатки, раскрытые в статье. 
Продемонстрирован рост показателей физической подготовленности студентов. 
Предложены рекомендации по улучшения физического здоровьѐ молодежи, особенно 
во времѐ пандемии. 

Ключевые слова: использование здоровьесберегаящих технологий, пандемиѐ, 
индивидуализациѐ личности, физическое развитие, формирование здорового образа 
жизни, состоѐние здоровьѐ. 

SUMMARY 
Vizaver Victoria. Use of health care technologies in the educational process of higher 

education institutions during the pandemic. 
COVID-19, which covered the whole world, led to global changes in society, and it did not 

bypass the HEIs. The online educational process has affected teachers and students differently, 
with different perceptions, but both sides have overcome difficulties and disputes over the 
effectiveness of health technologies. But we should not stop there, it is time to realize and 
restructure the education system taking into account these challenges, because it is not clear 
how long we will have to live in these conditions. The pandemic is forcing scientists to step up 
their search for health technologies in a pandemic, especially since they will be useful to students 
after the pandemic. All subjects of the educational process should be involved in health care. That 
is why it is necessary to include pedagogical technologies in the educational process at all levels, 
which will create a healthy educational space. Health-preserving pedagogical technologies are a 
set of ways of educational activity with use of various forms, receptions, means which provide 
formation of positive emotions to training that in turn promotes faster assimilation of 
educational material, avoidance of overload of students, and in the end providing their health. 
The purpose of the article is to find out the problem and highlight the main shortcomings of the 
use of health technologies during the pandemic in the educational process of higher education 
institutions. The classification of groups of health-saving technologies is shown. Examples of work 
of teachers of physical culture of the Transcarpathian Hungarian Institute named after F. Rakoczi 
II during the pandemic, who worked with students using the online platform Classroom, are 
given. Conducting an educational process in a pandemic (online learning) revealed shortcomings, 
which are revealed in the article. The growth of indicators of physical fitness of students is shown. 
Recommendations for improving the physical health of young people, especially during a 
pandemic, have been proposed. 

Key words: use of health care technologies, pandemic, individualization of 
personality, physical development, formation of healthy lifestyle, state of health. 
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ОНЛАЙН РЕСУРСИ ЯК ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Статтѐ присвѐчена гейміфікіції освітнього процесу з дисципліни «Фізичне 
вихованнѐ» длѐ студентів у закладах вищої освіти ѐк засобу мотивації до занѐть. У 
статті здійснено аналіз онлайн ресурсів, ѐкі використовуятьсѐ на занѐттѐх 
фізичного вихованнѐ в період дистанційного навчаннѐ. На основі аналізу та 
узагальненнѐ й систематизації наукових джерел, подано коротку порівнѐльну 
характеристику використаних онлайн ресурсів длѐ мотивації студентської молоді 
до занѐть фізичним вихованнѐм. Гейміфікаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк невід’юмна складова 
освітнього процесу, що сприѐю збільшення інтересу до означеної дисципліни. 
Перспективи подальших розвідок у даному напрѐмі полѐгаять в 
експериментальному обґрунтуванні ефективності використаннѐ онлайн ресурсів на 
занѐттѐх із фізичного вихованнѐ длѐ студентів ЗВО. 

Ключові слова: гейміфікаціѐ, дистанційне навчаннѐ, фізичне вихованнѐ, 
студенти, ЗВО (заклад вищої освіти), онлайн ресурси, мотиваціѐ, квест, семінар. 

 

Постановка проблеми. Епідеміологічна ситуаціѐ у світі й у нашій 

країні, в умовах поширеннѐ коронавірусної інфекції, внесла корективи в усі 

сфери життюдіѐльності, у тому числі й у систему освіти. Дистанційне 

навчаннѐ з допоміжної форми переросло в основну форму взаюмодії та 

контактної роботи з учнѐми та студентами. У зв’ѐзку з вищевказаним 

пошук найбільш ефективних шлѐхів упровадженнѐ й реалізації 

дистанційних технологій у процесі вивченнѐ дисципліни «Фізичне 

вихованнѐ» в закладах вищої освіти досі ю актуальним. 

Відповідно до статті І Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

фізична культура – це складова частина загальної культури суспільства, що 

спрѐмована на зміцненнѐ здоров’ѐ, розвиток фізичних, морально-вольових 

та інтелектуальних здібностей лядини з метоя гармонійного формуваннѐ 

її особистості. Фізична культура ю важливим засобом підвищеннѐ 

соціальної та навчальної активності студентів, задоволеннѐ їх моральних, 

естетичних і творчих заходів, життюво важливих потреб взаюмного 

спілкуваннѐ. Специфічноя основоя змісту фізичної культури ѐк особливої 

та самостійної галузі культури ю раціональна рухова активність студентів ѐк 

фактор їх підготовки до життюдіѐльності через оптимізація фізичного стану. 
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Виходѐчи з теперішньої ситуації в країні та світі, ми розуміюмо, що 

карантинні заходи накладаять певні обмеженнѐ щодо повноцінного 

освітнього процесу в закладах вищої освіти й не тільки. Постало питаннѐ: 

ѐким чином забезпечити дистанційне навчаннѐ студентів із різних дисциплін, 

у тому числі й з фізичного вихованнѐ. Однак, не всі розуміять необхідність 

такого навчаннѐ саме з фізичного вихованнѐ, зокрема студенти. Вони звикли 

до практичних занѐть у реальному часі, де мали змогу отримати фізичне 

навантаженнѐ, грати в рухливі ігри та естафети. Відтак, перед викладачами 

фізичного вихованнѐ постала задача більш детального поѐсненнѐ понѐттѐ 

фізичного вихованнѐ та його ролі в розвиткові і становленні лядини ѐк 

особистості (Фізичне вихованнѐ: дистанційне навчаннѐ). Дистанцiйне 

навчаннѐ – це форма навчаннѐ з використаннѐм комп’ятерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, ѐкi забезпечуять інтерактивну взаюмодiя 

викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчаннѐ, і самостiйну роботу з 

матеріалами iнформацiйної мережі (Дистанційна освіта). 

Аналіз актуальних досліджень доводить, що значний внесок у 

розвиток інформаційних технологій длѐ навчаннѐ й освіти зробили українські 

вчені: Г. Атанов, В. Глушков, В. Гриценко, О. Довгѐлло, М. Згуровський, 

С. Кудрѐвцева, Є. Машбіц, О. Мінцер, Н. Панкратова, В. Скуріхін, Г. Теслер та 

ін. На сьогодні існую багато підходів до визначеннѐ понѐттѐ «дистанційне 

навчаннѐ». Сучасне понѐттѐ було сформульоване такими вченими, ѐк 

М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен із цих авторів підкреслявав 

окремий аспект цього методу (Лозова та Троцко, 2002, с. 87). 

Лі Шелдон (Lee Sheldon) досліджую створеннѐ курсів длѐ навчальних 

закладів за образом багатокористувацької гри, ѐкі вже стали дуже успішними 

й довели своя спроможність у виглѐді гарної успішності учнів та їх 

зацікавленості. 

Інший науковець Дональд Кларк (Donald Clark) аналізую вплив ефекту 

ігор на мотивація в навчанні та наголошую, що ляди, ѐкі ставлѐть перед 

собоя цілі на певний проміжок часу, краще їх досѐгаять, коли йдетьсѐ про 

набуттѐ знань. Учений зазначаю, що ігри ставлѐть перед гравцем безліч 

цілей – стратегічних і тактичних, і додаю, що набуттѐ знань та прагненнѐ 

вчитисѐ виходѐть із особистих спонукань, а не із зовнішніх факторів впливу. 

В іграх ляди досѐгаять ѐкихось поставлених перед собоя особистих цілей, 

що підвищую їхня мотивація (Стамблер, 2012). 

Мета статті – з’ѐсувати особливості використаннѐ онлайн ресурсів 

длѐ мотивації студентів ЗВО до занѐть фізичним вихованнѐм в умовах 

пандемії. 
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Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати досвід використаннѐ онлайн ресурсів на занѐттѐх 

фізичним вихованнѐм длѐ студентів Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

2. Визначити найефективніші засоби длѐ мотивації студентської 

молоді до вивченнѐ дисципліни «Фізичне вихованнѐ» під час 

дистанційного навчаннѐ. 

Методи дослідження: Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети та 

розв’ѐзаннѐ означених завдань було використано низку 

взаюмодоповнявальних методів дослідженнѐ, ѐк-от: теоретичний аналіз і 

узагальненнѐ наукових джерел, систематизаціѐ, опитуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу: Фізичне вихованнѐ – специфічна 

дисципліна, але вона ю складовоя всебічного розвитку лядини. Воно 

спрѐмоване на забезпеченнѐ фізичного розвитку індивіда, зміцненнѐ 

здоров’ѐ, морфологічне й функціональне вдосконаленнѐ організму в цілому. 

Переконані, що чим більше розвинені фізичні та духовні сили лядини, тим 

вищий рівень її працездатності і результативності праці. Без сумніву, здорова 

лядина більш активна, мобільна, життюрадісна й загалом життюздатніша. А 

відтак, фізичний і духовний розвиток студентської молоді органічно 

доповняять один одного та сприѐять підвищення соціальної активності 

особистості. Розкриюмо значеннѐ, мету й завданнѐ фізичного вихованнѐ 

студентів. Відповідно до законодавства вища школа, вирішуячи завданнѐ 

професійної підготовки, повинна забезпечити й фізичну підготовку та 

здоров’ѐ студентів. Відтак, абсолятно правомірним ю твердженнѐ про те, що 

фізичне вихованнѐ студентів розглѐдаютьсѐ ѐк невід’юмна, найважливіша 

частина загального вихованнѐ студентства (Волков, 2008, с. 48). 

Роль фізичного вихованнѐ та інших форм спрѐмованого використаннѐ 

фізичної культури у ЗВО ю багатогранноя. Технічний прогрес, стрімкий 

розвиток науки й дедалі зростаяча кількість нової інформації роблѐть освітній 

процес студента все більш інтенсивним і напруженим. Відповідно, зростаю 

значеннѐ фізичної культури ѐк засобу оптимізації режиму життѐ, активного 

відпочинку, збереженнѐ й підвищеннѐ працездатності студентів протѐгом 

усього періоду навчаннѐ у ЗВО. Разом із тим, засобами фізичної культури 

забезпечуютьсѐ загальна та спеціальна фізична підготовка в контексті умов 

майбутньої професії. Отже, вирішуячи специфічні завданнѐ, фізичне 

вихованнѐ студентства відіграю суттюву роль у моральному, вольовому та 

естетичному розвитку, вносить значний внесок у підготовку кваліфікованих та 

всебічно розвинених фахівців (Востоцька та ін., 2019, с. 203). 
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Відтак зауважимо, що навчаннѐ на даний період часу ставить перед 

викладачами та студентами нові виклики. У зв’ѐзку з цим, очевидно, що 

організаціѐ та зміст фізкультурно-спортивної роботи у ЗВО вимагаять 

критичного переглѐду, ураховуячи особливості навчаннѐ в умовах пандемії. 

У такому контексті перед нами постало питаннѐ, ѐк у період 

дистанційного навчаннѐ утримати інтерес до занѐть фізичним вихованнѐм, 

ѐкий був у студентів до введеннѐ каратинних обмежень. По-перше, нам 

необхідно підтримати фізичну активність студентів, а по-друге, – розкрити 

теоретичні питаннѐ й методичні аспекти розділів фізичного вихованнѐ, ѐкі 

вклячені до програми дисципліни «Фізичне вихованнѐ». 

Виходѐчи з цього, ми вирішили застосувати принцип гейміфікації на 

занѐттѐх з фізичного вихованнѐ. 

Загальноприйнѐтим ю той факт, що гейміфікаціѐ – це використаннѐ 

ігрових практик і механізмів у неігровому контексті длѐ залученнѐ 

користувачів до вирішеннѐ проблем (Гейміфікаціѐ). Відповідно, спільні дії 

задлѐ досѐгненнѐ власних цілей, віртуальність і зворотній відлік (виконаннѐ 

завданнѐ за обмежений час) ю елементами гейміфікованого процесу. 

Як зазначалосѐ нами в наших попередніх роботах, інтерес ю одним із 

найзагальніших мотивів за закономірністя навчаннѐ: чим менший інтерес, 

тим більше примусу. Останній викликаю спротив у студентів, вимагаячи 

підвищеннѐ його вольових зусиль. У цьому випадку процес занѐть стаю 

малопродуктивним і безрадісним. Зрозуміло, що викликати інтерес до занѐть 

фізичним вихованнѐм непросто. Його можна досѐгти планомірноя свідомоя 

працея викладача протѐгом усього часу навчаннѐ (Стасяк та ін., 2012, с. 92). 

Беззаперечним ю те, що залученнѐ студентів до фізичної культури – 

важлива складова у формуванні здорового способу життѐ. Порѐд із широким 

розвитком і подальшим удосконаленнѐм організаційних форм занѐть 

фізичноя культуроя, вирішальне значеннѐ маять самостійні занѐттѐ 

фізичними вправами. Саме вони будуть сприѐти скорочення дефіциту рухо-

вої активності, підвищення фізичної підготовленості, зміцнення здоров’ѐ, 

зниження різних захворявань, підвищення розумової працездатності 

студентів. Оскільки практичні занѐттѐ з фізичного вихованнѐ в закладах вищої 

освіти під час карантину не спроможні поповнити дефіцит рухової активності 

студентів, забезпечити відновленнѐ їх розумової працездатності, запобігти 

захворяваннѐм, що розвиваятьсѐ на фоні хронічної втоми, вирішення цього 

завданнѐ сприѐять самостійні занѐттѐ студентів фізичними вправами 

протѐгом тижнѐ. У своя чергу, організаціѐ самостійних занѐть студентів 

передбачаю: підвищеннѐ рівнѐ теоретичних знань з фізичної культури та 
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спорту, фізичну підготовленість, удосконаленнѐ рухових умінь і навичок, ѐкі 

були засвоюні на практичних занѐттѐх (Коренкова, 2020). 

Длѐ підтримки та оцінки фізичної активності студентам було 

запропоновано встановити на телефон додаток Strava, у ѐкому вони 

фіксували своя фізичну діѐльність. Потім додавали скріншоти до завдань у 

Moodle, де викладачі мали змогу оцінити рухову активність студентів ѐк за 

день, так і за тиждень тощо. 

Також нами було запропоновано проведеннѐ міні-квестів удома. 

Окрім цього, вони самі повинні були їх створити, а потім провести та 

відзвітуватисѐ в Moodle (додати фото або відео проведеного квесту). У 

міні-квестах брати участь мала змогу всѐ родина, що сприѐло покращення 

рухової активності всіх її членів. 

ПЕРЕМОГА 

Обладнання: стілець, ѐйцѐ, різні предмети, стакани. 

Місце проведення: квартира. 

Завдання: учасник отримую карту переміщеннѐ й виконую завданнѐ 

на кожному етапі. По закінчення квесту обов’ѐзково отримую винагороду. 

Контрольне слово: ПЕРЕМОГА. 

1. Зала. 

Завдання: підійти до підвіконнѐ та знайти під вазоном літеру. Гравець 

робить присіданнѐ та тільки післѐ цього маю право піднѐти вазон. Якщо спро-

ба невдала, то він виконую те ж саме доти, доки не знайде літеру (Літера П). 

2. Вітальня. 

Завдання: із заплященими очима намагатисѐ знайти літеру 

(захована під настінним годинником) (Літера Е). 

3. Спальня. 

Завдання: розкласти монети за їх номіналом (Літера Е). 

4. Кухня (холодильник). 

Завдання: дістати курѐче ѐйце за допомогоя ложки, перенести його 

до вітальні та покласти в стаканчик (пересуватисѐ можна лише 

навшпиньках) (Літера Р). 

5. Кухня (духовка). 

Завдання: нахилитисѐ та відчинити дверцѐта духовки, дістати 

предмет (10 предметів), ѐкий там знаходитьсѐ, та покласти на стіл тощо 

(Літера А). 

6. Балкон. 

Завдання: вийти на балкон та проспівати пісня про осінь. Потім 

знайти літеру, ѐка там знаходитьсѐ (Літера О). 
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7. Коридор (шафа). 

Завдання: стати на стілець, дістати з шафи предмет (5 шт.), 

спуститисѐ та покласти його на підлогу тощо (Літера Г). 

8. Зала. 

Завдання: викласти букви, ѐкі у Вас уже ю. Здогадатисѐ, ѐкої не 

вистачаю, та знайти її. Нагородженнѐ переможцѐ. 

Длѐ засвоюннѐ теоретичного та методичного програмного матеріалу 

нами було запропоновано такі види роботи: онлайн квести, завданнѐ на 

різних онлайн ресурсах (LearningApps.org. Quizizz.com, WordArt.com, 

Classtime.com, Nearpod.com, Jigsawplanet.com, Kahoot.it, Padlet.com), ѐкі ми 

додавали до завдань у Moodle, щоб мати можливість оцінити виконане. На 

платформі Moodle ми створявали завданнѐ з переглѐдом відео на 

YouTube, семінарські занѐттѐ, тести з видів спорту та інше. 

За даними опитуваннѐ студентів 1-4 курсів СумДПУ 

імені А. С. Макаренка 100 % респондентів сподобались онлайн квести та 

семінарські занѐттѐ. 

Виходѐчи з попереднього досвіду про популѐрність квестів серед 

студентів під час офлайн навчаннѐ, ми вирішили застосувати онлайн квести 

з фізичного вихованнѐ. 

Зазначимо, що квест (від англ. quest – пошук, пошуки пригод) – 

аматорське спортивно-інтелектуальне змаганнѐ, основоя ѐкого ю 

послідовне виконаннѐ заздалегідь підготовлених завдань командами або 

окремими гравцѐми (Вікіпедіѐ). 

Нами створені квести за допомогоя такого застосунку, ѐк Google сайт, 

де детально були прописані правила участі у квесті (що потрібно зробити, ѐк 

будуть визначатисѐ переможці тощо). Квест присвѐчувавсѐ певному виду 

фізичної діѐльності за програмними розділами (наприклад, бадмінтон, 

баскетбол, легка атлетика тощо). Длѐ початку ми створявали вправи на 

різних онлайн ресурсах, а саме: LearningApps.org. Quizizz.com, WordArt.com, 

Classtime.com та інтегрували їх до Google сайту. Длѐ того, щоб студенти 

розуміли динаміку проходженнѐ квесту, ми створили дошку на онлай ресурсі 

Padlet, де вони долучали скріншоти виконаних завдань і фото вправ. Потім на 

означеній дошці ми оголошували результати по кожному завдання та 

нагороджували переможців грамотами, ѐкі створявали на сервісі Canva.com. 

За допомогоя Google форми, з ѐкої обов’ѐзково починавсѐ та закінчувавсѐ 

квест, ми могли визначити час проходженнѐ квесту окремим гравцем та 

командоя взагалі. За виконаннѐ кожного завданнѐ нараховувалисѐ бали, за 

ѐкими визначаласѐ ѐкість отриманих результатів. Також у наших квестах на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA,_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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кожній сторінці завдань були заховані літери, з ѐких гравці мали створити 

фінальне слово й записати його в остання Google форму, ѐка визначала час 

закінченнѐ проходженнѐ квесту. 

Ми заздалегідь визначалисѐ з датоя та часом проведеннѐ квесту, 

щоб студенти одночасно починали його проходженнѐ. Перед цим вони 

мали змогу перейти за покликаннѐм до дошки Padlet та потренуватисѐ 

долучати дописи на ній. 

Оскільки Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка працяю на платформі Moodle, то вся інформація щодо 

квесту ми викладали там. Післѐ закінченнѐ виконаннѐ цього завданнѐ длѐ 

звітуваннѐ та отриманнѐ оціняваннѐ на платформі Moodle, студенти повинні 

були створити скріншот своюї грамоти (команди) та долучити до завданнѐ. 

Наголосимо, що длѐ студентів дуже важливі позитивні емоції, ѐкі вони 

відчуваять під час гри, стосунки між учасниками команди та зворотній 

зв’ѐзок. З’ѐсували, що кожен учасник відчуваю гордість за особистісний вклад 

у гру та бажаю отримати публічне схваленнѐ за завершеннѐ процесу. 

Переконливим позитивним фактором ю те, що студенти навчаятьсѐ в 

інтерактивному середовищі, взаюмодіять і допомагаять один одному. Таким 

чином, у студентів формуютьсѐ клячова компетентність «Ініціативність і 

підприюмливість»: виѐвлѐти здатність до роботи в команді, бути 

ініціативними, генерувати ідеї, брати відповідальність за ухваленнѐ рішень, 

вести діалог задлѐ досѐгненнѐ спільної мети. 

У контексті даного дослідженнѐ закцентуюмо увагу також на 

семінарських занѐттѐх, ѐкі вбудовані до платформи Moodle. Вони відбувалисѐ 

в чотири етапи: налаштуваннѐ, здача робіт, оціняваннѐ, оціняваннѐ оцінок. 

Охарактеризуюмо кожен з етапів. 

На першому етапі (налаштуваннѐ) викладач надавав критерії, за 

ѐкими буде оцінено роботи студентів, визначав час проведеннѐ всіх етапів 

і кількість балів, ѐкі будуть отримані за всі види робіт, інструкція до роботи 

і оціняваннѐ. 

На другому етапі (здача робіт) кожен студент повинен був до 

визначеного часу приюднати своя роботу до семінару. Потім викладач 

розподілѐв усі роботи длѐ оціненнѐ між усіма учасниками семінару. 

На третьому етапі (оціненнѐ) студенти давали оцінку роботам своїх 

одногрупників за критеріѐми, ѐкі визначив викладач на першому етапі. 

Викладач на цьому відрізку семінару також виставлѐв бали за роботу 

кожного студента, а також за те, ѐк вони оцінили завданнѐ інших. 
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На останньому етапі (оціняваннѐ оцінок) система автоматично 

генерувала кінцеві оцінки кожного студента, а саме: бали за здану своя 

роботу та за оціненнѐ одногрупників. 

Зауважимо, що за допомогоя завданнѐ «Семінар» викладач мав 

можливість не тільки оцінити роботи студентів, але й їх уміннѐ адекватно 

перевірити завданнѐ інших студентів. У семінарі надаваласѐ можливість 

студентам потренуватисѐ в оціняванні завдѐки тому, що викладач 

приюднував приклад відповіді длѐ практики виконаннѐ завдань. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У ході 

аналізу порівнѐльних характеристик використаних онлайн ресурсів длѐ 

мотивації студентської молоді до занѐть фізичним вихованнѐм ми 

спостерігаюмо, що найбільше студентам подобаютьсѐ та спонукаю їх до 

навчаннѐ цікаві та різноманітні завданнѐ, а саме: 

 використаннѐ ресурсів длѐ визначеннѐ рухової активності; 

 міні квести; 

 онлайн квести; 

 семінарські занѐттѐ. 

Отримані результати дозволѐять дійти висновку про те, що гейміфі-

каціѐ освітнього процесу з фізичного вихованнѐ маю лише позитивні сторони: 

 навчаюмосѐ граячись; 

 зацікавленість до виконаннѐ завдань; 

 взаюмодіѐ з учасниками, робота в команді; 

 позитивні емоції. 

Таким чином, підвищеннѐ інтересу до фізичного вихованнѐ під час 

дистанційного навчаннѐ можливе завдѐки впровадження завдань із 

різноманітних онлайн ресурсів та створення онлайн квестів, тобто 

гейміфікації освітнього процесу. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрѐмі полѐгаять у 

наукових дослідженнѐх, пов’ѐзаних з експериментальним обґрунтуваннѐм 

ефективності використаннѐ онлайн ресурсів на занѐттѐх із фізичного 

вихованнѐ длѐ студентів ЗВО. 
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РЕЗЮМЕ 
Востоцкая Ирина, Головченко Алексей. Онлайн ресурсі как средство мотивации 

студентов к занѐтиѐм физическим воспитанием в системе дистанционного обучениѐ. 
Статьѐ посвѐщена геймификации учебного процесса длѐ дисциплины 

«Физическое воспитание» длѐ студентов университетов как средства мотивации к 
занѐтиѐм. В статье проведен анализ онлайн ресурсов, которые используятсѐ на 
занѐтиѐх по физическому воспитания в период дистанционного обучениѐ. На основе 
анализа, обобщениѐ и систематизации научных источников дана краткаѐ 
сравнительнаѐ характеристика использованных онлайн ресурсов длѐ мотивации 
студенческой молодежи к занѐтиѐм физическим воспитанием. Геймификациѐ 
рассматриваетсѐ как неотъемлемаѐ составлѐящаѐ учебного процесса, 
способствуящаѐ увеличения интереса к этой дисциплине. Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении заклячаятьсѐ в экспериментальном 
обосновании эффективности использованиѐ онлайн ресурсов на занѐтиѐх по 
физическому воспитания длѐ студентов ЗВО. 

Ключевые слова: геймификациѐ, дистанционное обучение, физическое 
воспитание, студенты, ЗВО (заведениѐ высшего образованиѐ), онлайн ресурсы, 
мотиваціѐ, квест, семинар. 

SUMMARY 
Vostotska Iryna, Holovchenko Alexei. Online resources as a tool for motivation of 

students to participate in physical education in the system of distant learning. 
This article is devoted to gamification of the educational process of “Physical Education” 

discipline for students in higher education institutions, as a motivational tool for studying.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація
http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro
http://te-st.ru/2012/12/21/gamification-education/
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We analyzed online resources, which are used for online learning. Based on the analysis and 
generalized data of the literature sources, a brief comparative description of the online 
resources, which are used for motivating students to attend physical education lessons, is 
given. 

Gamification is considered as an integral part of the learning process, wich contributes 
to the increase of interest in this discipline. 

Coming from a present situation in a country and world we understand that quarantine 
events lay on certain limitations in relation to a valuable educational process in 
establishments of higher education and not only. A question appeared: how to provide the 
control of distance studies of students in different disciplines and physical education not 
exception. But not all understand the necessity of such studies exactly in physical education, 
but first of all students. They got used to practical classes real-time, where they had the 
opportunity to get physical activity, play movable games and relay races. Therefore the 
teachers face the task of more detailed explanation of the concept of physical education and 
its role in the development and formation of man as a personality. 

For mastering of theoretical and methodological program material we suggested such 
types of activity for our students: online quests, tasks on different online platforms 
(LearningApps.org. Quizizz.com, WordArt.com, Classtime.com, Nearpod.com, Kahoot.it, 
Padlet.com) etc., which we added to our lessons at Moodle. At Moodle platform we created 
tasks with watching YouTube video, seminar lessons, tests on types of sports etc. 

Perspectives for further investigation in current field consist in scientific research, 
connected with experimental explanation of the effectiveness of using online resources at 
lessons of physical education for students of the institution of higher education. 

Key words: gamification, distance learning, physical education, students, HEI (higher 
education institution), online resources, motivation, quest, seminar. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 
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У статті розглѐдаютьсѐ сучасна підготовка майбутніх фахівців з 
рекреаційного туризму в закладах вищої освіти. Сьогоденнѐ потребую фахівців у 
галузі туризму, ѐкі володіять високими професійними ѐкостѐми та 
компетентностѐми, задлѐ розвитку туристичної галузі на державному рівні. 
Відповідно до існуячої стратегії розвитку туризму та курортів, удосконаленнѐ 
системи професійної підготовки фахівців сфери туризму відноситьсѐ до провідного 
напрѐму розвитку туристичної галузі. Майбутньому фахівця у сфері рекреаційного 
туризму необхідно виконувати висококваліфіковану аналітичну й організаційну 
роботу, правильно оцінявати міжнародну ситуація, обґрунтовано й чітко 
висловлявати власну точку зору. Основними напрѐмами вдосконаленнѐ сучасної 
підготовки фахівців у галузі туризму маю бути налагодженнѐ ефективної співпраці 
між закладами освіти та підприюмствами туристичної галузі задлѐ піднѐттѐ рівнѐ 
практичної підготовки майбутніх фахівців, оскільки це дасть можливість 
забезпечити випускників роботоя за фахом.  
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Ключові слова: освітній процес, туризм, туристична освіта, стратегіѐ 
розвитку туризму, види туризму, майбутні фахівці з рекреаційного туризму, 
професійна підготовка майбутніх фахівці з рекреаційного туризму, заклади вищої 
освіти. 

 

Постановка проблеми. За своїм туристично-рекреаційним 

потенціалом Україна маю всі можливості стати туристичноя державоя 

світового рівнѐ. Розширеннѐ міжнародних зв’ѐзків відкриваю нові шлѐхи 

длѐ просуваннѐ національного туристичного продукту на світовому ринку, 

залученнѐ його до світового інформаційного простору й передового 

досвіду організації туристичної діѐльності. Динамічний розвиток туризму в 

країні ставить високі вимоги до рівнѐ підготовки кадрів длѐ галузі. 

Сучасність вимагаю працівників, ѐкі не просто маять спеціальну освіту, а 

працівників компетентних, здатних приймати професійні рішеннѐ, здатних 

розв’ѐзувати типові й нетипові проблеми, тим самим забезпечуячи високу 

ѐкість обслуговуваннѐ та задоволеннѐ потреб споживачів. 

Суспільне значеннѐ туристичної діѐльності ѐк потужного чинника 

формуваннѐ економіки держави зумовляю необхідність створеннѐ 

галузевої системи підготовки та підвищеннѐ кваліфікації кадрових ресурсів 

у галузі туризму. Фахівцѐм галузі маять бути притаманні такі професійні й 

лядські ѐкості, ѐк енциклопедичність знань, високий професіоналізм у 

роботі, миролябний характер; здатність долати конфліктні ситуації, 

виѐвлѐти толерантність до лядей, ѐкі маять різні освіту, національність, 

релігійні переконаннѐ тощо. Інакше кажучи, фахівець туризму повинен 

бути лідером у впровадженні засобами туризму народної дипломатії ѐк 

могутнього руху об’юднаннѐ народів на високих гуманістичних принципах. 

В умовах переходу України до ринкової економіки, поступального розвитку 

галузі туризму та міжнародних туристичних зв’ѐзків виникаю необхідність у 

підготовці менеджерів туризму, туристичного та страхового бізнесу і 

готельного господарства не тільки ѐк працівників туристичних фірм і 

компаній, а й фахівців більш широкого профіля. Вони повинні на 

належному рівні володіти технологіюя галузі (використаннѐ комп’ятерів та 

інших електронних засобів опрацяваннѐ інформації, технологіѐ готельних 

послуг, технологіѐ гостинності та ін.), двома-трьома іноземними мовами, 

мати глибокі знаннѐ в галузі транспортних засобів, банківських і біржових 

установ, нових інформаційних технологій тощо (Пазенок, 2006). 

Зі стрімким розвитком туризму ѐк в світі, так і в Україні, ринок праці 

стаю все більш вимогливим до фахівців, навчаннѐ ѐких маю відбуватисѐ на 

високому рівні теоретичної та практичної підготовки. Створеннѐ й 

удосконаленнѐ системи туристичної освіти в нашій країні вимагаю 
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залученнѐ досвіду інших країн, ѐк тих, що вже ю визнаними лідерами освіти 

в галузі туризму та сфери обслуговуваннѐ, так і тих, що, ѐк і Україна, 

знаходѐтьсѐ лише на етапі свого становленнѐ. 

Проблема співвідношеннѐ теоретичної та практичної підготовки зараз 

гостро стоїть в Україні, адже через відсутня достатня матеріальну базу, 

багато дисциплін реалізуятьсѐ в теоретичному ракурсі, а застосувати свої 

знаннѐ на практиці молоді фахівці можуть лише влаштувавшись на роботу. 

Також у закордонних закладах освіти не менше ніж 50 % загальної навчальної 

підготовки відводитьсѐ на підготовку практичну (Федорченко, 2004). 

В умовах сьогоденнѐ у світі простежуютьсѐ стрімке зростаннѐ ролі 

міжнародного туризму. За умов ефективного управліннѐ вітчизнѐна сфера 

туризму спроможна забезпечити позитивну динаміку економічного розвитку 

України. У той самий час існую низка проблем національного туризму, а саме: 

раціональне поюднаннѐ теорії і практики у процесі фахової підготовки, 

закордонні стажуваннѐ, опануваннѐ професійно-оріюнтованими 

дисциплінами, системність і юдності в сфері туристичної освіти, серед ѐких 

особливе місце займаю питаннѐ готовності до професійної діѐльності 

майбутніх фахівців сфери туризму. 

Головноя метоя туристичної освіти ю покращеннѐ її ѐкості з 

урахуваннѐм тенденцій розвитку світового туризму, досвіду провідних 

профільних закладів освіти й потреб національних підприюмств.  

Аналіз актуальних досліджень. Теоретико-методологічні питаннѐ 

туристичної освіти в України розглѐдаятьсѐ в працѐх В. Андрущека, 

В. Федоренка, Я. Антошкевича, А. Барчак, А. Козінської, В. Белецького та ін. 

Аналіз наукових джерел дозволѐю стверджувати, що питаннѐ розробки 

змісту професійної освіти фахівців туристичної сфери постійно знаходѐтьсѐ 

в центрі уваги вчених. Зокрема, питаннѐми професійної підготовки фахівців 

з туризму займаятьсѐ О. Бейдик, О. Лябіцева, Л. Кнодель Л. Поважна, 

Е. Павлова, Л. Сакун, М. Скрипник, Ю. Сорокін,В. Федорченко, Н. Фоменко, 

Л. Чорна. Ролі практики в підготовці фахівців з туризму до професійної 

діѐльності присвѐчено праці А. Агапова, В. Васильюва, Р. Давидова, 

І. Попова, М. Тарасова, М. Черезової, Г. Щуки.  

Ефективність професійної освіти залежить від уміннѐ та здатності 

викладачів і студентів застосовувати стратегії, пов’ѐзані з інноваційними 

педагогічними методами, серед ѐких особливе місце належить проюктній 

діѐльності. Методика їх використаннѐ в навчанні широко досліджуваласѐ 

(В. Биков, В. Волинський, І. Дрига, Л. Чашко, М. Лѐховицький, О. Палій, 

Є. Перепелицѐ, Г. Рах, П. Сердяков).  
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Проаналізувавши існуячу джерельну базу щодо проблеми 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму, ми дійшли висновку, 

що розглѐду вищезазначених питань присвѐчена значна кількість робіт 

вітчизнѐних і зарубіжних авторів. Проте особливості сучасної підготовки 

майбутніх фахівців з рекреаційного туризму в закладах вищої освіти не 

стали предметом спеціальних наукових досліджень, а отже потребуять 

подальшого дослідженнѐ. 

Мета статті – визначити особливості сучасної підготовки майбутніх 

фахівців з рекреаційного туризму в закладах вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тенденції розвитку 

туристичної галузі передбачаять формуваннѐ стійкого попиту на 

високоѐкісних фахівців з туризму, і, зокрема, з рекреаційного туризму. 

Підготовка фахівців маю цілу низку недоліків, серед ѐких можна відмітити: 

нестачу практичного досвіду, професіоналізму, розуміннѐ інвестиційної 

привабливості туристичної галузі. Фахівець із рекреаційного туризму може 

здійснявати конкурентоспроможну діѐльність лише за умови опануваннѐ 

теоретичних та практичних знань у галузі туризму, управліннѐ, менеджменту, 

інноваційних технологій. Високий рівень вимог до сучасного фахівцѐ з 

рекреаційного туризму передбачаю наѐвність відповідних здібностей і 

професійних ѐкостей, що, у своя чергу, залежить від рівнѐ професійної освіти. 

Таким чином, ѐкість підготовки сучасних фахівців з рекреаційного туризму та 

її похідна – рівень професіоналізму працівника туристичної галузі – стаять 

обов’ѐзковими чинниками успішності туристичної галузі держави. 

Згідно Розпорѐдженнѐ Кабінету Міністрів України «Про схваленнѐ 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року», одним із 

провідних напрѐмів розвитку туризму ю: «удосконаленнѐ системи 

професійної підготовки фахівців сфери туризму, зокрема готельної, 

ресторанної, клубної, музейної, галерейної та інших видів діѐльності, 

пов’ѐзаних із туризмом, що забезпечуватиме підвищеннѐ рівнѐ 

професійної підготовки фахівців сфери туризму й ѐкості обслуговуваннѐ 

споживачів туристичних послуг: підготовка освітніх програм з професійного 

навчаннѐ у сфері туризму з урахуваннѐм потреб ринку праці; гармонізаціѐ 

кваліфікаційних вимог та стандартів вищої освіти у ЗВО, ѐкі забезпечуять 

підготовку фахівців сфери туризму та стандартів професійної підготовки; 

розробка базових компетентностей фахівців та професійних стандартів длѐ 

сфери туризму; затвердженнѐ кваліфікаційних вимог фахівців туристичного 

супроводу; упровадженнѐ народної дипломатії ѐк інструменту залученнѐ 
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населеннѐ до популѐризації туризму в Україні» (Про схваленнѐ Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, 2017). 

Провідне значеннѐ в структурі національної економіки більшості 

країн відіграю туризм, у ѐкості найбільш популѐрної форми дозвіллѐ. 

Пропонований туристичний продукт формуютьсѐ в результаті взаюмодії 

фахівців різних напрѐмів, а саме: менеджерів готельного бізнесу, 

менеджерів ресторанного бізнесу, менеджерів туристичного організації. 

Майбутньому фахівця у сфері рекреаційного туризму необхідно 

виконувати висококваліфіковану аналітичну й організаційну роботу, 

правильно оцінявати міжнародну ситуація, обґрунтовано й чітко 

висловлявати своя точку зору. Невідповідність професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сфері рекреаційного туризму сучасному стану справ 

посиляютьсѐ суперечностѐми між: вимогами ринку праці до 

фундаментальної підготовки таких спеціалістів та їхніми реальними 

знаннѐми, уміннѐми й навичками; загальним раціоналізованим і вербалізо-

ваним характером вищої освіти та недооцінкоя важливості проблеми 

формуваннѐ духовно розвинутої особистості, а нерідко і її ігноруваннѐм; 

перевагами і пріоритетами студентів щодо використаннѐ аудіовізуальних 

мистецтв та їх обмеженим застосуваннѐм у системі вищої освіти. Водночас у 

змісті і технологіѐх підготовки майбутніх фахівців у сфері рекреаційного 

туризму в закладах вищої освіти наѐвні певні суперечності між:  

- соціальним замовленнѐм суспільства й сучасного світу на фахівцѐ з 

туризму, спроможного професійно і компетентно організувати роботу в галузі 

туризму, і недосконалістя такої підготовки в закладах вищої освіти України;  

- значним попитом населеннѐ України на спортивно-оздоровчий 

туризм та інтенсивним розвитком комерційного (малорухливого, елітного) 

туризму;  

- низьким ступенем співробітництва серед закладів професійної освіти 

та підприюмств туристичного напрѐму длѐ формуваннѐ професійної 

суб’юктності майбутніх фахівців ѐк у теоретичному, так і в практичному 

аспектах освіти; 

- недостатньо науково обґрунтованими знаннѐми, уміннѐми та 

навичками у змісті професійної підготовки фахівців сфери туризму та 

необхідністя отриманнѐ ними професійних компетентностей у сфері 

інформаційних технологій, іноземних мов, географії та організаційно-

управлінської діѐльності, оріюнтаціюя сучасної педагогічної науки і 

практики на впровадженнѐ інноваційних технологій фахової підготовки 
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фахівців сфери туризму в закладах вищої освіти, і переважно традиційним 

змістом, формами і методами такої підготовки;  

- потребоя та необхідністя врахуваннѐ особливостей становленнѐ, 

розвитку зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців сфери 

туризму та недостатньоя дослідженістя означеної проблеми у вітчизнѐній 

психолого-педагогічній науці (Федорченко, 2004). 

Ураховуячи вищесказане, вважаюмо питаннѐ підготовки 

кваліфікованих кадрів у сфері рекреаційного туризму актуальним, 

зважаячи, що туристична галузь ю пріоритетноя в структурі національної 

економіки України. 

Згідно з Законом України «Про туризм», туризм проголошуютьсѐ ѐк 

один із пріоритетних напрѐмів розвитку економіки та культури й, 

відповідно, потребую умов длѐ формуваннѐ туристичної діѐльності. 

Основними напрѐмами щодо практичної реалізації державної політики в 

туристичній галузі ю (Інформ. зб. М-ва освіти і науки України, 2005):  

- визначеннѐ і реалізації основних напрѐмів державної політики в 

галузі туризму, пріоритетних напрѐмів розвитку туризму;  

- визначеннѐ порѐдку класифікації та оцінки туристичних ресурсів 

України, їх використаннѐ та охорони;  

- спрѐмуваннѐ бяджетних коштів на розробку і реалізація програм 

розвитку туризму; 

- визначеннѐ основ безпеки туризму; нормативного регуляваннѐ 

відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та 

інших видів обслуговуваннѐ громадѐн);  

- ліцензуваннѐ в галузі туризму, стандартизації туристичних послуг, 

визначеннѐ кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу; 

- встановленнѐ системи статистичного обліку і звітності в галузі 

туризму та курортно-рекреаційного комплексу;  

- організації і здійсненнѐ державного контроля за дотриманнѐм 

законодавства в галузі туризму;  

- визначеннѐ пріоритетних напрѐмів і координації наукових 

досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму;  

- участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку 

туризму. 

Відповідно до Закону України «Про туризм» (№324/95-ВР від 

09.12.1995, редакціѐ від 10.06.2020), у сфері туризму пропонуютьсѐ 

оновлений перелік видів туризму, залежно від цілей подорожі, способу 

організації туру, категорії осіб, ѐкі здійсняять туристичні подорожі, їх 
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вікової групи, джерел фінансуваннѐ подорожі, способів пересуваннѐ, чи 

інших ознак, а саме (Інформ. зб. М-ва освіти і науки України, 2005): 

- за метоя подорожі: весільний, гастрономічний, гірський, діловий, 

екологічний (зелений), кінотуризм, культурно-пізнавальний, лікувально-

оздоровчий, мисливський, науко освітній, підводний, плѐжний, подіювий, 

пригодницький, релігійний, сентиментальний, сільський (агротур), 

спортивний, шопінг-туризм; 

- за віковоя групоя та особливими потребами: дитѐчий, 

молодіжний, длѐ осіб похилого віку, длѐ малозабезпечених громадѐн, длѐ 

осіб з інвалідністя (інклязивний); 

- за джерелами фінансуваннѐ: комерційний, соціальний туризм; 

- за організаційної формоя: організований, самодіѐльний, онлайн-

туризм; 

- за способом пересуваннѐ: авіаційний, автомобільний, 

залізничний, річковий, круїзний, мотоциклевий, велосипедний, 

пішохідний, комбінований. 

На думку більшості сучасних авторів, кваліфікаціѐ кадрів у туризмі 

повинна визначатисѐ за двома критеріѐми: професійним та особистісним. 

Вимоги особистісного характеру можуть бути загальними (порѐдність, 

тактовність, витримка, почуттѐ гумору тощо) та професійно значимими 

(комунікабельність, відповідальність, доброзичливість, культура поведінки 

та мовленнѐ, знаннѐ деѐких питань економіки, політики). Відповідні риси 

характеру формуять мотивація у виборі професії, тому вже на перших 

етапах професійної оріюнтації потрібно виѐвлѐти лядей, потенційно 

здатних до роботи в даній галузі (Філоненко, 2012; Федорченко, 2004). 

Погоджуячись із думкоя В. Федорченко вважаюмо, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців із рекреаційного туризму вклячаю такі 

компоненти, ѐк пізнавальний, функціональний, діѐльнісний, особистісний 

(Федорченко, 2004). При цьому: 

- пізнавальний компонент відображаю зміст професійної підготовки 

фахівців сфери туризму; 

- функціональний – професійну підготовку фахівців сфери туризму до 

виконаннѐ професійних функцій; 

- діѐльнісний – професійну підготовку майбутніх фахівців сфери 

туризму до здійсненнѐ різних видів професійної діѐльності в умовах 

реального виробництва; 

- особистісний – формуваннѐ особистості фахівцѐ сфери туризму, 

його особистісних ѐкостей та професійної культури. 
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На думку І. Філоненко, сучасна туристична галузь потребую 

підготовки фахівців у галузі туризму за 5-ма основними напрѐмами 

(Філоненко, 2012): 

- менеджери туризму та рекреації, ѐкі забезпечуять розробку 

туристично-рекреаційного, оздоровчо-розважального обслуговуваннѐ 

турів та організація обслуговуваннѐ на туристичних маршрутах; 

- фінансові менеджери (економісти), ѐкі забезпечуять бізнес-

плануваннѐ та організація комерційної й підприюмницької діѐльності в 

туристичних установах та фірмах; 

- аніматори (фахівці з організації та розробки програм спілкуваннѐ 

та організації дозвіллѐ, рекреаційно-оздоровчих та реабілітаційних заходів 

під час організації туристичної діѐльності в окремих групах та установах); 

- фахівці, ѐкі відповідаять за розробку та реалізація спеціальних 

циклів туристично-рекреаційних занѐть (інструктори-методисти, гіди-

провідники, тренери тощо); 

- фахівці з культурно-пізнавального туризму, екскурсійної та 

музейної справи. 

На сьогодні в Україні підготовкоя фахівців галузі туризму займаятьсѐ 

більше 80 закладів вищої освіти та ще більше професійних закладів 

нижчого рівнѐ акредитації. Згідно з даними сайту vstup.osvita.ua, кількість 

спеціальностей за напрѐмом підготовки 242 Туризм за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» становить 358 (станом на 2021 рік). У 

межах загального напрѐму 242 Туризм здійсняютьсѐ підготовка фахівців за 

різними освітньо-професійними програмами, серед ѐких: 

- ОПП «Туризм» (загальна кількість ЗВО, ѐкі здійсняять підготовку – 

85); 

- ОПП «Міжнародний туризм» (загальна кількість ЗВО, ѐкі здійсняять 

підготовку – 11); 

- ОПП «Бакалавр туризму» (Хмельницький університет управліннѐ та 

права ім. Леоніда Юзькова); 

- ОПП «Гастрономічний туризм» (Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка); 

- ОПП «Цифрові інновації в туризмі» (Тернопільський національний 

технічний університет ім. Івана Пуляѐ); 

- ОПП «Готельно-ресторанний сервіс» (Херсонський національний 

технічний університет); 

- ОПП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Чернівецький 

національний університет ім. Юріѐ Федьковича); 
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- ОПП «Економіка і організаціѐ туризму (Київський національний 

торговельно-економічний інститут); 

- ОПП «Цифровий туризм» (Чернівецький торговельно-економічний 

інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету); 

- ОПП «Лікувально-реабілітаційний та оздоровчий туризм» 

(Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академіѐ» Запорізької обласної ради); 

- ОПП «Логістика туризму» (Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет»); 

- ОПП «Сталий туризм» (Одеський державний екологічний університет); 

- ОПП «Економіка та організаціѐ туристичної діѐльності» (Одеський 

національний економічний університет; заклад вищої освіти «Університет 

Королѐ Данила»); 

- ОПП «Медичний та оздоровчий туризм» (Львівський торговельно-

економічний університет); 

- ОПП «Туризмознавство» (Харківська державна академіѐ культури; 

Національний університет «Запорізька політехніка»; Національний 

авіаційний університет); 

- ОПП «Організаціѐ управліннѐ туризмом та індустріюя гостинності» 

(Львівський торговельно-економічний університет); 

- ОПП «Туризм: морський та річковий» (Одеський національний 

морський університет); 

- ОПП «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес» (Одеський 

національний морський університет); 

- ОПП «Туристична діѐльність» (Львівський національний університет 

ім. Івана Франка); 

- ОПП «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» (Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу); 

- ОПП «Туризм та готельно-ресторанна справа» (Приватний заклад 

вищої освіти «Карпатський університет ім. Августіна Волошина); 

- ОПП «Організаціѐ туристичного бізнесу» (Таврійський національний 

університет ім. Володимира Вернадського); 

- ОПП «Туризм і гостинність» (Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С.Макаренка); 

- ОПП «Туристичне обслуговуваннѐ» (Київський національний 

лінгвістичний університет); 
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- ОПП «Туристично-екскурсійне обслуговуваннѐ» (Національнйи 

університет фізичного вихованнѐ і спорту України); 

- ОПП «Міжнародний туристичний бізнес» (Харківський національний 

університет ім. В.Н.Каразіна). 

Підготовка фахівців із напрѐму 242 Туризм здійсняютьсѐ за 

26 освітньо-професійними програмами, серед ѐких можна виокремити 

ОПП «Туризм» (загальна кількість ЗВО, ѐкі здійсняять підготовку – 85) та 

ОПП «Міжнародний туризм» (загальна кількість ЗВО, ѐкі здійсняять 

підготовку – 11). Отже, підготовка майбутніх фахівців у галузі туризму в 

нашій державі маю різногалузевий характер, але відрізнѐютьсѐ 

переважаннѐм таких класичних освітньо-професійних програм, ѐк 

«Туризм» та «Міжнародний туризм». Структура існуячих напрѐмів 

підготовки фахівців у галузі туризму за освітньо-професійними програмами 

представлена у виглѐді діаграми (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура існуячих напрѐмів підготовки фахівців у галузі туризму 

за освітньо-професійними програмами (за матеріалами сайту 

https://www.vstup.info) 
 

Отже, у нашій державі здійсняютьсѐ підготовка фахівців усіх 

перелічених вище напрѐмів, проте незалежно від спеціалізації одніюя з 

постійних проблем длѐ випускників ЗВО стаю недостатність здобутих 

практичних навичок, коли роботодавцѐм необхідно проводити навчаннѐ 

співробітників уже на робочому місці, втрачаячи не лише час, а й кошти, 

що спричинѐю виникненнѐ своюрідного парадоксу – підприюмство ставить 

вимогу мати обов’ѐзковий досвід роботи в туризмі під час прийому на 

нове місце праці в той час, ѐк випускник ЗВО не може здобути цього 

досвіду, оскільки не може знайти роботу з ціюї ж причини. Це все збільшую 

рівень безробіттѐ серед молоді, ѐка досѐгла хороших результатів у 

навчанні, здобула дипломи про вищу освіту в галузі туризму, але не може 
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працевлаштуватисѐ через брак практичних навичок. Хоча, варто 

відзначити, ѐкість теоретичної підготовки фахівців у галузі туризму в Україні 

ю на високому рівні. 

Особливістя формуваннѐ змісту навчаннѐ кадрів длѐ сфери туризму ю 

оріюнтаціѐ їх на світовий досвід теоретичної і практичної професійної 

підготовки, формуваннѐ іюрархічного рівнѐ туристичної діѐльності відповідно 

до рівнів зайнѐтості у сфері туризму. Так, заклади освіти України, ѐкі 

займаятьсѐ підготовкоя майбутніх кадрів у галузі туризму, можуть 

скористатисѐ практичним досвідом ювропейських країн щодо покращеннѐ 

практичної підготовки фахівців туристичної індустрії в таких напрѐмах: 

- студенти можуть висловити свої побажаннѐ й окреслити 

перспективи проходженнѐ практики відповідно до свого індивідуального 

плану підготовки; 

- під час організації практичної підготовки допускаятьсѐ відступи від 

основної програми практики, передбачені регламентом навчального 

закладу й зумовлені особливостѐми індивідуального плану проходженнѐ 

практики студентом, специфікоя діѐльності бази практики; 

- за умови відповідної згоди навчального закладу можливе введеннѐ 

інноваційних форм проходженнѐ практики: стажуваннѐ за кордоном, 

практика під час часткового працевлаштуваннѐ студента, що даю 

можливість безпосередньо вклячитись у професійну діѐльність; 

- студенти маять можливість повноя міроя скористатисѐ 

перевагами навчаннѐ, побудованого за принципом черговості в умовах 

професійного середовища (Конох, 2010). 

Слід зазначити, що процеси реформуваннѐ вищої освіти ю складовоя 

процесів оновленнѐ освітньої системи, оптимальне функціонуваннѐ ѐкої 

забезпечую становленнѐ знань у ѐкості рушіѐ суспільного добробуту та 

прогресу. У зв’ѐзку з цим набуваять розвитку трансформаційні процеси 

підготовки нових освітніх стандартів, оновленнѐ й переглѐду навчальних 

програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і 

методів навчаннѐ. У цьому контексті перед закладами вищої освіти постаю 

відповідальне завданнѐ – забезпечити високопрофесійну підготовку фахівців, 

здатних розв’ѐзувати складні проблеми розбудови демократичної держави.  

Підготовка майбутніх фахівців у сфері рекреаційного туризму перед-

бачаю дві системи підготовки: система спеціалізованої професійної підготовки 

та система підготовки фахівців масових професій длѐ суміжних галузей 

господарства. Відповідно до Національної рамки кваліфікацій підготовка 

фахівців у галузі туризму здійсняютьсѐ на рівні професійної освіти 
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(професійно-технічної) та вищої (бакалаврський, магістерський) рівні 

підготовки.  

Наразі освітній процес під час підготовки майбутніх фахівців у сфері 

рекреаційного туризму демонструю, що теоретична підготовка кадрів в 

Україні проводитьсѐ належним чином, але рівень практичної підготовки 

залишаютьсѐ недостатньо ефективним, що, у своя чергу, формую проблему 

працевлаштуваннѐ випускників післѐ закінченнѐ закладу освіти.  

Висновки і перспективи подальших наукових досліджень. Отже, 

туристична освіта в Україні сформована на високому, зокрема щодо 

теоретичного навчаннѐ, рівні. Основними напрѐмами вдосконаленнѐ 

сучасної підготовки фахівців у галузі туризму маю бути налагодженнѐ 

ефективної співпраці між закладами освіти та підприюмствами туристичної 

галузі задлѐ піднѐттѐ рівнѐ практичної підготовки майбутніх фахівців, 

оскільки це дасть можливість забезпечити випускників роботоя за фахом. 

Подальші напрѐми модернізації системи професійної освіти у ЗВО сфери 

туризму полѐгаю у створенні розвивальної педагогічної системи, що 

базуютьсѐ на активному використанні інновацій та інноваційних технологій 

в освітньому середовищі та дозволѐю досѐгти необхідної ѐкості професійної 

підготовки фахівців сфери туризму.  
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РЕЗЮМЕ 
Данилова Ольга. Особенности современной подготовки будущих специалистов 

по рекреационному туризму в высших учебных заведениѐх. 
В статье рассматриваетсѐ современнаѐ подготовка будущих специалистов 

по рекреационному туризму в высших учебных заведениѐх. Современное общество 
нуждаетсѐ в специалистах в области туризма, обладаящих высокими 
профессиональными качествами и компетентностѐми длѐ развитиѐ 
туристической отрасли на государственном уровне. Согласно существуящей 
стратегии развитиѐ туризма и курортов, усовершенствование системы 
профессиональной подготовки специалистов сферы туризма относитсѐ к ведущему 
направления развитиѐ туристической отрасли. Будущему специалисту в сфере 
рекреационного туризма необходимо выполнѐть высококвалифицированнуя 
аналитическуя и организационнуя работу, правильно оценивать международнуя 
ситуация, обоснованно и четко излагать своя точку зрениѐ. Основными 
направлениѐми совершенствованиѐ современной подготовки специалистов в 
области туризма должно быть налаживание эффективного сотрудничества 
между учебными заведениѐми и предприѐтиѐми туристической отрасли длѐ 
повышениѐ уровнѐ практической подготовки будущих специалистов, поскольку это 
позволит обеспечить выпускников работой по специальности. 

Ключевые слова: образовательный процесс, туризм, туристическое 
образование, стратегиѐ развитиѐ туризма, виды туризма, будущие специалисты 
по рекреационному туризму, профессиональнаѐ подготовка будущих специалистов 
по рекреационному туризму, высшие учебные заведениѐ. 

SUMMARY 
Danilova Olga. Features of modern training of future specialists in recreational 

tourism in higher education institutions. 
The article considers the modern training of future specialists of recreational tourism in 

higher education institutions. Nowadays there is a need in specialists in the tourism field, who 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text
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have high professional qualities and competences, for the development of the tourism industry at 
the state level. According to the existing strategy for the development of tourism and resorts, the 
improvement of the system of professional training of specialists in the field of tourism is one of 
the leading directions in the development of the tourism industry. The practical implementation 
of the strategy requires not only a theoretical rethinking of tourism development in our country, 
but also requires the development of innovative approaches in the training of modern tourism 
professionals, and in particular, recreational tourism in higher education. The future specialist in 
the field of recreational tourism must perform highly qualified analytical and organizational 
performance, correctly evaluate international situation, reasonably and clearly express their 
point of view. According to the results of the study, it is established that the training of tourism 
professionals, regardless of specialization has a problem of lack of acquired practical skills, when 
employers need to train employees in the workplace, losing not only time but also money, which 
leads to a paradox – the company requirement is to have mandatory work experience in tourism 
when hiring for a new applicant, while a university graduate cannot gain that experience 
because he or she cannot find a job for the same reason. The processes of reforming higher 
education are part of the processes of renewal of the educational system, the optimal 
functioning of which ensures the formation of knowledge as a driving force and main element of 
social welfare and progress. In this regard, transformational processes of preparation of new 
educational standards, updating and revision of curricula, content of educational and didactic 
materials, textbooks, forms and methods of teaching are developing. The main directions of 
improving in the modern training of specialists in the field of tourism, according to the author, 
should be to establish effective cooperation between education institutions and tourism 
enterprises, to raise the level of practical training of future professionals, as it will provide 
graduates with jobs. 

Key words: educational process, tourism, tourism education, tourism development 
strategy, types of tourism, future specialists in recreational tourism, professional training of 
future specialists in recreational tourism, institutions of higher education. 
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF SERVICE SPECIALISTS IN 

TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS 
 

The article deals with results of a study on the features of service specialists training. 
It is emphasized that the reform of the system of technical and vocational education and 
training has been caused by social, economic and political changes, as well as that a 
sufficient training of highly qualified service specialists in modern social and economic 
conditions is of great importance. It is noted that future service specialists should master 
their own high-level professional skills, and this may be facilitated by the use of Information 
and Communication Technologies in training and development of their communication skills, 
as a result it will increase the professionalism of future workers. It is proved that the analyzed 
features of professional training of service specialists will contribute to a competitive 
graduate in the labor market. 
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Introduction. Reforming of technical and vocational education and training 

system is caused by social, economic, and political factors. Analyzing the regulatory 

framework governing technical and vocational education and training at the 

current level, it should be noted that the regulations provide for its modernization, 

and the government is making efforts to implement the planned changes. 

Reforming of technical and vocational education and training is caused by the 

following factors: change of the type of Ukrainian economy and transition to 

market relations, new requirements for workers’ skills, decline in production, 

limited funding for technical and vocational education and training, demographic 

processes, imperfect formation of state orders for technical and vocational 

education and training, the imbalance between the labor market and the market 

of educational services, the lag of the content of technical and vocational 

education and training from the changes taking place in society and the economy. 

Improving professional training of future service specialists in technical 

and vocational education and training institutions should be a priority of 

modern society. In order to increase the level of competitiveness of the future 

skilled service worker, it is necessary to improve his professional training. 

Analysis of recent research. Peculiarities of professional training of future 

skilled service specialists in technical and vocational education and training 

institutions are considered by modern scientists in different areas: the formation 

of professional skills (I. Zhorova), the formation of artistic and creative skills 

(N. Kotliarevska, O. Otych), the development of personal and professional 

qualities (N. Vinnyk), psychological conditions for the formation of professional 

competence (I. Matyikiv), the formation of communicative competence and 

professional speech culture (I. Babii, I. Dovzhenko, L. Rudenko) and others. 

The aim of the article. The study aims to characterize the features of 

professional training of service specialists in technical and vocational education 

and training institutions. 

Research methods. The method of analysis and synthesis, as well as 

generalization aiming at formulating the conclusions for further research have 

been used. 

The research results. Due to socio-economic and socio-political changes 

that took place in the late XX – early XXI century, there is a great demand for 

highly qualified service specialists in the labor market. Technical and 

technological innovations lead to changes in the system of technical and 

vocational education and training. “Due to the changing political and economic 
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situation in the country, the technical and vocational education and training 

system has become part of a competitive educational environment and has 

been forced to find ways not only for stable operation but also for the transition 

of their education institutions to innovative development in accordance with 

dynamic market economy requirements” (Закатнов, 2022, p. 81). Innovative 

educational technologies, including information and communication ones are 

actively introduced into the educational process of technical and vocational 

education and training institutions. For example, future masters of restaurant 

service are studying the computer cash register (information) management 

system (“Restaurant”, “Front Office”, etc.); create an information base and 

configure it. Mastering the topic “Receiving an order through an automated 

computer system”, future professionals study the rules of safety when working 

on a pocket personal computer (PDA), the rules of working with the operating 

system (Windows Mobile 2003 for Pocket PC Premium Edition, PalmOS, etc.), 

the procedure of taking orders, processing and transfer of data. Studying the 

topic “Computer Technology” students master multimedia technology, 

PowerPoint and its capabilities, the stages of creating a presentation, making a 

new presentation, slide show mode, creating animation effects, customizing of 

presentation demonstrations, presentation design and presentation styles, 

brand development style, publications program such as Publisher, as well as the 

steps of creating a business card, menus, postcards, mini-sites (Міністерство 

освіти і науки України, 2019). 

To prepare agents for the organization of tourism, the Standard curriculum 

of the subject “Information Technology” provides 17 studying hours, 12 of them 

aim at laboratory and practical work on the following topics: MS WORD. Text 

documents technologies; MS WORD. Creation of text documents related to 

profession; MS WORD. Styles of design and presentation of information. Contents, 

links, mergers of documents; MS WORD. Working with large documents; MS 

WORD. Creation of text documents related to specialization; MS Publisher. 

Creating a publication, program capabilities; MS Publisher. Creating a publication 

in scope of profession; work with graphic objects; creating MS Power Point 

presentations. Demonstration; creating presentations. Topic “My future 

profession” (Міністерство освіти і науки України, 2017) predetermines that 

the use of information and communication technologies for tourism agents in 

their professional activities will be as follows: registration of applications and 

customers in the database; printing of documents issued to the client and sent to 

partners; accounting and control of quotas, flight congestion; preparation and 

printing of price lists; on-line booking; travel agency and accounting programs; 
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formation of databases of services provided by different tour operators; choosing 

the best option for the client from many offers; placing orders directly in the tour 

operator’s database; evaluation of cost efficiency, business profitability; market 

conditions monitoring; automation of internal document management of a travel 

agency; automation of relations with tour operators; automation of data analysis 

and statistics, etc. 

As we can see, the ability to use computer technology in the training of 

qualified service specialists effectively is a very important factor. Therefore, we 

believe that the use of ICT in competitive service professionals training in 

modern conditions is a prerequisite due to the fact that the structure of the 

economy has changed, the essence of which is the transition from industrial 

society to informative and service-centered one. According to S. Nikolaienko, 

the modern education system was established and developed during the 

development of the agro-industrial complex and industrialization of the 

country, but at the present stage the advanced economically developed 

countries are on the path of innovative development, introducing information 

technologies (Ніколаюнко, 2008, p. 281). 

European countries pay great attention to solving the problems of technical 

and vocational education and training in the field of services, so improving the 

system of technical and vocational education and training and changes in 

legislation cause an improvement of education at the European level. Among the 

main tasks of improving the quality of future skilled service specialists training at 

current level we may highlight the continued introduction of information and 

communication technologies. The professional activity of service specialists in 

modern conditions involves working with technical devices (modeling the image of 

the client, calculations and ordering of services by using ICT, etc.). 

Informatization of education should be aimed primarily at “creating high-

quality educational software, electronic textbooks, educational Internet portals, 

electronic library systems, distance learning technologies, electronic 

information learning resources and educational services, a single information 

educational space” (Биков, 2010). Modern technical and technological changes, 

which constantly affect the training in technical and vocational education and 

training institutions, require from the future skilled service worker radically new 

knowledge. 

The use of information technologies in the educational process provides 

an opportunity to implement the following pedagogical goals: 

– personality development, students’ preparation for life in the 

information society; 
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– development of thinking; 

– aesthetic upbringing; 

– development of communicative skills; 

– formation of skills to make optimal solutions; 

– development of the ability to carry out experimental research 

activities; 

– formation of information culture, the ability to process information 

(Гуревич, 2012, p. 57). 

Informatization of vocational training in the system of technical and 

vocational education and training of service professionals is directly aimed at 

“effective motivation and stimulation of future professionals, improving the 

structure of training, providing comprehensive visualization of professional 

phenomena, modeling professional facilities, improving the effectiveness of 

vocational training” (Литвин, 15). With introduction of information and 

communication technologies, the state of development of the system of 

technical and vocational education and training in independent Ukraine has 

changed radically. The modernization of education is influenced by global 

trends in innovative development. Information and communication 

technologies are rapidly developing all the processes of scientific, technical and 

socio-economic development of the country, particularly affecting the 

development of the system and education. 

Thus, the use of ICT in technical and vocational education and training 

institutions aiming at training service specialists has the following advantages: 

access to various sources of information, the ability to quickly obtain the 

necessary information; access to various forms and types of information; 

personality-centered learning based on individual access to information and its 

analysis; learning environment aimed at the practical solution of educational 

problems; increase of interest and general motivation to study due to new 

forms of work and involvement in the priority area of scientific and 

technological progress; individualization of training (everyone works in a mode 

that suits him); intensification of learning through the use of attractive and 

fast-changing forms of providing information, students’ competition with the 

machine and with themselves, the desire to get a higher grade; formation of 

skills and abilities necessary for creative activity; teaching the information 

culture; mastering the skills of operational decision-making in a difficult 

situation; students’ access to information database; intensification of 

independent work of students; increase in the volume of tasks performed 

during the lesson, etc. 
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Modern scientists are constantly developing and improving pedagogical 

technologies. Let’s take a closer look at some of the innovative technologies 

used in technical and vocational education and training institutions to train 

future skilled service specialists. 

M. Artiushyna emphasizes that innovative educational technologies are 

technologies that have a positive impact on the educational process and 

improve learning outcomes. The following innovative educational technologies 

include: 

-  technology of problem-based learning (creation of problem situations, 

solving certain issues or needs, which contributes to the formation of 

responsibility for decisions, strengthens the link between theory and practice); 

-  technology of collective mental activity (development of creative 

thinking, problem solving through joint activities); 

-  technology of critical thinking formation (ability to work with 

information of various complexity, to be able to analyze and make the right 

decisions); 

-  project learning technology (this technology is focused on students 

gaining knowledge related to theory and real-life practice); 

-  technology of interactive (cooperative) learning (teamwork, student 

interaction to perform common tasks); game learning technology (organization of 

various competitions to achieve the best result) (Артяшина, 2014, p. 135-137). 

The ability to communicate with clients is important in the 

implementation of successful professional activities of future service 

specialists. Professional communication skills are formed in technical and 

vocational education and training institutions. According to S. Vdovich, using a 

variety of modern learning technologies, teacher has great opportunities to 

motivate students’ learning activities. The researcher considers the following 

pedagogical technologies used to improve the language training of students in 

technical and vocational education and training institutions: 

-  technology of differentiated learning (the ability to develop various 

students’ talents, as each student has the opportunity to perform those tasks 

that he/she can). 

-  technology of concentrated learning (the main teachers and students’ 

attention is focused on deep study of each subject by combining knowledge into 

blocks, reducing the number of disciplines studied during the school day or week); 

-  technology of modular learning (helps students to form a holistic view 

of the structure of educational material, promotes the strength and mobility of 

knowledge implementation); 
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-  method of projects (implementation of actions in a certain sequence to 

achieve the goal, the importance of personality in solving the problem); 

-  technology of educational dialogue (promotes intellectual and 

emotional development of a person, increases language competences, fast 

adaptation to a situation, improves teacher and the student interaction); 

-  game technologies (lessons in a form of competition and contest as they 

develop students’ creative abilities, help to understand and study the material); 

-  technology “portfolio” (provides analysis and generalization of 

students’ works and the dynamics of their professional growth; creates 

motivation and interest in learning, promotes a critical attitude to learning, 

forms a culture of thinking, logic, analysis, generalization, systematization) 

(Вдович, 2012, p. 252-256). 

Thus, technical and vocational education and training uses information, 

communication and innovative pedagogical technologies to improve the 

educational process in order to prepare a competitive service specialist. 

The development of communication skills of future service professionals is 

an important component of their training, because the productivity of their future 

professional activities greatly depends on the ability to establish contact, 

communicate effectively. Communication skills of future service specialists are 

formed during their training. This is implemented while providing the socio-

humanitarian training in the study of the following subjects: “Ukrainian language”, 

“Ukrainian literature”, “Foreign literature”, “Foreign language for professional 

purposes”, “Fundamentals of professional ethics and culture of communication”. 

Studying the subjects of the humanitarian sciences in the education institution will 

help students to develop and improve their communication skills, which will later 

facilitate their professional realization, because communication is important for 

achieving the success in professional activities. It should be noted that 

communication involves not only the transfer of information, but also the 

establishment of interaction, development of contacts, speech support. That is 

why the formation of the student’s language personality is so important today. 

L. Rudenko proposes to introduce into the educational process of technical and 

vocational education and training institutions a special course “Fundamentals of 

service specialists’ professional communication” for professional training of service 

specialists (Руденко, 2015, p. 220). 

Having studied modern educational technologies of language training in 

technical and vocational education and training institutions S. Vdovych offers 

the following ways to improve it: quality training of language and literature 

teachers for TVET institutions; timely and high-quality professional 
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development of linguists by means of modern educational technologies; study 

of the course “Modern educational technologies” by the teachers of TVET 

institutions; organization of seminars, round tables, methodological 

associations on the issues of introduction of modern educational technologies 

in the educational process in technical and vocational education and training 

institutions; providing TVET institutions with methodological literature on the 

problems of introduction of modern educational technologies in the 

educational process; continuous language mastering by all participants of the 

educational process; providing full funding for education institutions, creating 

modern material, technical and methodological base for the training of future 

professionals; providing TVET institutions with modern computer programs in 

all subjects, providing Internet access to all participants of the educational 

process; rational combination of modern educational technologies and 

traditional forms and methods of teaching (Вдович, 2012, p. 90-103). 

Professional training of future service specialists in technical and 

vocational education and training institutions requires improvement of teaching 

technologies and “bringing the tasks of professional and communicative 

training in line with the requirements of culturally, synergistically and personally 

oriented new educational paradigm to form a culture of communication that 

determines the competitiveness of graduates of TVET institutions in the labor 

market” (Руденко, 2015, p. 220). 

As we can see, the ways proposed by scientists to improve the language 

training of students of TVET schools are very closely intertwined with the use of 

ICT in the educational process. 

Conclusions. The modern labor market needs highly qualified service 

specialists. Technical and vocational education and training institutions aiming 

at preparing highly qualified service specialist, use information, communication 

and innovative pedagogical technologies to improve the educational process. 

The development of communication skills of future service specialists in a form 

described as “man-man” is also an important component of training, because 

the ability to establish contact and communicate effectively influences the 

productivity of service specialists’ future professional activities. 
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РЕЗЮМЕ 
Зельман Леся, Гаврилюк Марианна. Особенности профессиональной 

подготовки специалистов сферы услуг в учреждениѐх профессионального образованиѐ. 
В статье описаны особенности профессиональной подготовки сервисных 

специалистов. Подчеркиваетсѐ, что реформа системы профессионального 
образованиѐ обусловлена социально-экономическими и общественно-политическими 
изменениѐми, что имеет важное значение длѐ качественной профессиональной 
подготовки квалифицированных специалистов сферы услуг в современных 
социально-экономических условиѐх. Отмечаетсѐ, что будущие специалисты сферы 
услуг на высоком уровне должны иметь собственнуя профессиональнуя 
деѐтельность, этому будет способствовать использование ИКТ в 
профессиональной подготовке и развитие коммуникативных способностей, это 
повысит профессионализм будущего работника. Доказано, что проанализированные 
особенности профессиональной подготовки специалистов сферы услуг будут 
способствовать конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

Ключевые слова: профессиональное образование, сфера услуг, 
информационно-коммуникационные технологии, коммуникативные способности. 

АНОТАЦІЯ 
Зельман Леся, Гаврилюк Маріанна. Особливості професійної підготовки 

фахівців сфери послуг у технічних і професійно-технічних закладах освіти. 
У статті описано особливості професійної підготовки фахівців сфери послуг. 

Длѐ аналізу матеріалу використано такі методи дослідженнѐ: аналіз і синтез, а 
також узагальненнѐ длѐ формуляваннѐ висновків. Наголошуютьсѐ, що реформуваннѐ 
системи технічної та професійно-технічної освіти та навчаннѐ зумовлене 
соціальними, економічними та політичними змінами, а також наголошено на 
необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців сфери послуг у сучасних 
соціально-економічних умовах. Зазначено, що майбутні фахівців сфери послуг повинні 
оволодіти власними професійними навичками, цьому може сприѐти використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та розвиток їх комунікативних 
навичок, ѐк наслідок, підвищеннѐ професіоналізму майбутніх працівників. Велике 
значеннѐ маю використаннѐ ІКТ у підготовці майбутніх майстрів ресторанного 
обслуговуваннѐ та майбутніх туристичних агентів. Проаналізовано інноваційні 
технології, ѐкі використовуятьсѐ в технічних і професійно-технічних закладах 
освіти длѐ підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, а саме: технологіѐ 
проблемного навчаннѐ, колективної розумової діѐльності, критичного мисленнѐ, 
проюктного навчаннѐ, інтерактивного (кооперативного) навчаннѐ, 
диференційованого навчаннѐ, концентрованого навчаннѐ, модульного навчаннѐ, 
метод проюктів, навчальний діалог, ігрові технології, технологіѐ «портфоліо». 
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Зазначаютьсѐ, що вивченнѐ предметів гуманітарних наук допоможе студентам 
розвивати та вдосконалявати свої комунікативні навички, ѐкі ю важливоя 
складовоя їхньої підготовки, адже вміннѐ встановлявати контакт, спілкуватисѐ 
ефективно впливаю на продуктивність їхньої майбутньої кар’юри. Доведено, що длѐ 
покращеннѐ комунікативної та професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 
послуг необхідно забезпечити заклади освіти сучасними комп’ятерними програмами 
з усіх предметів, забезпечити доступ до Інтернету всім учасникам освітнього 
процесу, поюднати сучасні освітні технології та традиційні форми й методи 
навчаннѐ. Доведено, що аналізовані особливості професійної підготовки фахівців 
сфери послуг сприѐтимуть конкурентоспроможності випускника на ринку праці. 

Ключові слова: професійно-технічна освіта, сфера послуг, інформаційно-
комунікаційні технології, комунікативні навички. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМІНУКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

ЗВУКОРЕЖИСУРИ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

Мета статті – конкретизаціѐ значеннѐ комунікативної компетентності у 
професійній підготовці сучасного викладача звукорежисури; визначеннѐ та 
обґрунтуваннѐ її основних компонентів та уточненнѐ особливостей її формуваннѐ в 
освітньому процесі вітчизнѐного закладу вищої освіти. Методи дослідженнѐ: 
системно-аналітичний та порівнѐльно-історичний. Комунікативна компетентність 
передбачаю не лише наѐвність знань, умінь та навичок, а й готовність їх 
ефективного та доцільного використаннѐ у професійній діѐльності. Найбільш 
актуальним напрѐмом подальших досліджень ю розробка педагогічних умов та 
загальної технології формуваннѐ комунікативної компетентності викладачів 
звукорежисури в закладах вищої освіти. 

Ключові слова: компетенціѐ, компетентність, комунікативна 
компетентність, професійна комунікативна компетентність, розвиток 
комунікативної компетентності, викладач звукорежисури, вища школа, заклад 
вищої освіти. 

 

Постановка проблеми. Процеси суспільного розвитку та 

реформуваннѐ в усіх галузѐх знань актуалізуять нові вимоги до системи 

вищої освіти, упровадженнѐ осучаснених стандартів вищої освіти 

обумовляять необхідність розвитку у здобувачів вищої освіти у процесі 

професійної підготовки таких ѐкостей, ѐк ініціативність, мобільність, 

самостійність, спроможність до ефективної міжособистісної взаюмодії та 

професійної комунікації. Відповідно, наразі від різних груп стейкхолдерів 

сформувалисѐ запити з підготовки фахівців нового типу, спроможних до 

оперативної та продуктивної реалізації професійних обов’ѐзків. 

Ефективність професійної діѐльності залежить від багатьох обставин. Серед 
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чинників, ѐкі обумовляять ефективність діѐльності у професійній сфері, 

особливе місце посідаю професійна компетентність, ѐка розуміютьсѐ ѐк 

інтегральна властивість, що визначаю спроможність реалізовувати типові 

професійні задачі й вирішувати професійні проблеми, ѐкі виникаять у 

реальних ситуаціѐх професійної діѐльності, із застосуваннѐм набутих знань, 

професійного та життювого досвіду. Професійна компетентність не 

обмежуютьсѐ окремими особистісними ѐкостѐми, їх системоя або 

окремими навичками. Вона ю відображеннѐм не тільки потенціалу, що маю 

лядина та здатності його використовувати, але й продукую нові ѐвища, 

ѐкості життѐ та діѐльності, що дозволѐять особистості бути успішноя (Lucia 

& Lepsinger, 1999). Професійна компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк основний 

компонент підсистеми професіоналізму, сфера професійних знань, коло 

завдань, ѐкі вирішуятьсѐ, система знань, що постійно розширяятьсѐ й 

забезпечуять виконаннѐ професійної діѐльності на високому рівні 

ефективності. До системи професійної компетентності належать 

взаюмопов’ѐзані характеристики: гностична (когнітивна), що відображаю 

наѐвність необхідних професійних знань; регулѐтивна, що дозволѐю 

застосовувати професійні знаннѐ длѐ розв’ѐзаннѐ професійних задач; 

рефлексивно-статусна, що надаю право через визнаннѐ авторитетності 

діѐти певним чином; нормативна, що відображаю коло повноважень, 

сферу професійного знаннѐ; комунікативна, оскільки поповненнѐ знань 

або практична діѐльність завжди здійсняятьсѐ у процесі спілкуваннѐ та 

взаюмодії (Rychen & Salganik, 2003). Отже, сучасний фахівець – це 

висококваліфікований професіонал, ѐкий маю поюднувати загальну 

ерудиція з глибокими знаннѐми в конкретній галузі діѐльності, 

спроможність виокремлявати стратегічні проблеми, установлявати 

взаюморозуміннѐ та взаюмодія з громадськістя, конкретноя соціальноя 

групоя, окремими особами, тобто володію культуроя комунікативної 

діѐльності. Відповідно, у переважній більшості наукових досліджень, 

присвѐчених професійній компетентності фахівців різних галузей, 

наголошуютьсѐ, що обов’ѐзковоя її складовоя ю комунікативна 

компетентність. У «Довіднику з комунікативної компетентності» 

зазначаютьсѐ, що від комунікативної компетентності значноя міроя 

залежить спроможність лядини досѐгти своїх цілей у соціальному житті 

(Rickheit & Srohner, 2008). Особливого значеннѐ набуваю розвиток 

комунікативної компетентності викладача звукорежисури, оскільки його 

професійна компетентність значноя міроя обумовляю процес професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти в галузі звукорежисури, відповідно 
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виокремленнѐ та аналіз складових комунікативної компетентності 

викладача звукорежисури ю одним із актуальних напрѐмів досліджень у 

педагогіці вищої школи. 

Аналіз актуальних досліджень. Комунікативна компетентність фахівців 

різних спеціальностей ю предметом досліджень таких науковців, ѐк: 

Т. Бутенко, Н. Завіниченко, О. Касаткіна, І. Козубовська, О. Краювська, С. Мака-

ренко, В. Назаренко, М. Тимофіюва, В. Черевко та ін. Різні аспекти професійної 

комунікативної компетентності висвітляятьсѐ у працѐх С. Александрової, 

Д. Годлевської, О. Загородної, З. Підручної, Л. Плѐки. Комунікативна 

компетентність із позицій педагогіки, психології, соціології, теорії комунікації, 

розкриваютьсѐ у працѐх зарубіжних учених L. Bachman, M. Canale, D. Dannels, 

J. Greene, K. Foss, J. Koester, D. O’Hair, A. Palmer, G. Rickheit, H. Widdowson, 

C. Sabee та ін. Водночас, проблема формуваннѐ комунікативної компе-

тентності ѐк складової професійної підготовки викладача звукорежисури 

наразі не втратила своюї актуальності, оскільки підвищеннѐ її рівнѐ в усіх 

сферах життюдіѐльності, зокрема в музичному мистецтві та звукорежисурі, 

сприѐтиме раціоналізації механізмів управліннѐ суспільством; розвитку висо-

коморальної, духовної особистості через зростаннѐ рівнѐ відповідальності й 

розширеннѐ свободи, у ѐких особистість шукаю свої життюві смисли.  

Мета статті полѐгаю в конкретизації значеннѐ комунікативної компе-

тентності у професійній підготовці сучасного викладача звукорежисури; виз-

наченні та обґрунтуванні її основних компонентів та уточненні особливостей її 

формуваннѐ в освітньому процесі вітчизнѐного закладу вищої освіти. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети використано: системно-

аналітичний та порівнѐльно-історичний методи. Системно-аналітичний метод 

використовувавсѐ длѐ уточненнѐ змісту комунікативної компетентності 

сучасного викладача звукорежисури та визначеннѐ компонентів цього 

феномену; порівнѐльно-історичний метод використовувавсѐ длѐ 

конкретизації підходів до трактуваннѐ комунікативної компетентності та її 

складових, ѐкі були визначені різними дослідниками цього феномену. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі все ще відсутнѐ 

юдина точка зору щодо диференціації дефініцій «компетенціѐ» і 

«компетентність». У поглѐдах окремих дослідників (А. Колмогоров, 

Д. Новіков та ін.) ці понѐттѐ розглѐдаятьсѐ ѐк синонімічні, однак, ми 

поділѐюмо думку більшості науковців, ѐкі диференціяять ці категорії. 

Термін «компетентність» маю іноземне походженнѐ і пов’ѐзаний, 

передусім, із компетентнісним підходом в освіті, ѐкий сформувавсѐ у США.  
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Термін «сompetence» маю англомовне походженнѐ і в перекладі 

означаю ѐк компетентність, так і компетенція, що частково може 

обґрунтувати синонімічне трактуваннѐ деѐкими науковцѐми понѐть 

«компетенціѐ» і «компетентність». Разом із тим, у синонімічному рѐду з 

понѐттѐм «компетентність» стоѐть понѐттѐ «кваліфікаціѐ», «здібність», 

«уміннѐ», а з «компетенціѐ» – «правомочність», «ярисдикціѐ», «підготовка». 

Значний внесок у теоретичне обґрунтуваннѐ феномена компетенції здійснив 

дослідник Н. Хомський, ѐкий у середині минулого століттѐ сформулявав 

понѐттѐ «компетенціѐ» і «компетентність» у системі теорії мови. Дослідники 

Д. Річін та Л. Селгенік (Rychen & Salganik, 2003) трактуять компетенція ѐк 

готовність використовувати засвоюні знаннѐ, уміннѐ й навички, а також 

способи діѐльності длѐ вирішеннѐ практичних і теоретичних завдань, а 

понѐттѐ компетентність – ѐк володіннѐ особоя відповідноя компетенціюя, 

ѐка містить її особистісне ставленнѐ до ціюї компетенції й предмету діѐльності. 

В. Ягупов та В. Свистун розглѐдаять компетентність ѐк підготовленість до 

здійсненнѐ певної професійної діѐльності та наѐвність професійно важливих 

ѐкостей фахівцѐ, ѐкі сприѐять цій діѐльності. Вітчизнѐні науковці (Г. Данилова, 

О. Лошкіна, О. Пометун, та ін.) інтегруять до змісту компетенції не лише 

професійні знаннѐ, навички та досвід, але й здатність ефективно 

використовувати їх у професійно-практичній діѐльності. Відповідно, 

компетентність розглѐдаютьсѐ в нашому дослідженні ѐк більш широке 

понѐттѐ, складовими ѐкого може бути сукупність певних компетенцій.  

Дефініціѐ «комунікативна компетентність» також наразі не маю 

юдиного трактуваннѐ. Найчастіше комунікативна компетентність 

розуміютьсѐ ѐк здатність установлявати та підтримувати необхідні контакти 

з іншими лядьми. У складі комунікативної компетентності дослідники 

визначаять певну сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечуять 

ефективне здійсненнѐ комунікативного процесу. Дослідник Дж. Грін 

(Greene, 2016) розглѐдаю комунікативну компетентність ѐк здатність 

лядини до спілкуваннѐ в одному та декількох видах мовної діѐльності, що 

ѐвлѐю собоя набуту в процесі природної комунікації або спеціально 

організованого навчаннѐ особливу ѐкість особистості.  

Дослідницѐ Д. Деннелс розглѐдаю комунікативну компетентність ѐк 

здатність ставити й вирішувати певні типи комунікативних задач; визначати 

цілі комунікації, оцінявати ситуація, ураховувати наміри і способи 

комунікації, бути готовим до змін власної мовленнювої поведінки (Dannels, 

2001). За результатами аналізу різних наукових джерел можна визначити, що 

комунікативна компетентність ю узагальненоя комунікативноя властивістя 
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особистості, ѐка містить розвинуті комунікативні здібності, сформовані вміннѐ 

і навички міжособистісного спілкуваннѐ, знаннѐ про основні його 

закономірності. Таким чином, сформована комунікативна компетентність 

надаю можливість фахівця успішно вступати в різного роду контакти длѐ 

вирішеннѐ комунікативних задач (передачі інформації, веденнѐ переговорів, 

установленнѐ та підтримки контактів тощо). Важливо акцентувати, що 

розвиненість комунікативної компетентності маю незаперечне значеннѐ у 

виконанні професійних обов’ѐзків ѐк длѐ звукорежисера (комунікаціѐ з 

технічним персоналом, артистами, адміністраціюя), так і длѐ викладача 

звукорежисури в закладах вищої освіти (комунікаціѐ зі здобувачами вищої 

освіти, колегами тощо). Водночас досвід указую, що рівень розвитку 

комунікативної компетентності обох означених категорій фахівців не завжди 

високий і порѐд із високим рівнем професійної майстерності утворяю 

протиріччѐ, ѐке може бути подолане у процесі професійної підготовки. 

Систему комунікативних знань та вмінь, що утворяять 

комунікативну компетентність фахівцѐ, складаять: 1) знаннѐ норм та 

правил спілкуваннѐ; 2) достатній рівень мовленнювого розвитку (длѐ того, 

щоб у процесі спілкуваннѐ вільно передавати і сприймати інформація); 

3) розуміннѐ невербальних засобів спілкуваннѐ; 4) уміннѐ контактувати з 

лядьми з урахуваннѐм їх статевих, вікових, соціокультурних, статусних 

характеристик; 5) уміннѐ вести себе адекватно ситуації й використовувати її 

специфіку длѐ досѐгненнѐ власних комунікативних цілей; 6) уміннѐ 

впливати на співрозмовника таким чином, щоб схилити його на свій бік; 

7) здатність коректно оцінити співрозмовника ѐк особистість, ѐк 

потенційного конкурента або партнера й обирати власну комунікативну 

стратегія залежно від ціюї оцінки; 8) здатність викликати у співрозмовника 

позитивне сприйнѐттѐ власної особистості (Dumitriu, Timofti & Dumitriu, 

2014). Усі перераховані характеристики маять характеризувати фахівців 

будь-ѐкої галузі, відповідно, комунікативна компетентність ю важливоя 

складовоя процесу професійної підготовки. Длѐ забезпеченнѐ 

ефективності реалізації формуваннѐ комунікативної компетентності 

необхідно конкретизувати її структуру.  

Серед сучасних досліджень найбільш поширеним ю такий 

компонентний склад комунікативної компетентності: 1) мотиваційний 

(готовність до виѐву компетентності); 2) когнітивний (володіннѐ знаннѐми 

змісту компетентності); 3) поведінковий (досвід виѐвленнѐ компетентності в 

різноманітних стандартних та нестандартних ситуаціѐх); 4) ціннісно-

смисловий (ставленнѐ до змісту компетентності та об’юкту її використаннѐ); 
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5) емоційно-вольовий (емоційно-вольова регулѐціѐ процесу і результат 

виѐвленнѐ компетентності) (Bagarid & Mihaljevid Djigunovid, 2007). 

Мотиваційний компонент містить бажаннѐ контактувати з оточуячими і 

передбачаю формуваннѐ в майбутнього фахівцѐ розуміннѐ необхідності 

встановленнѐ комунікативних контактів із колегами та діловими партнерами 

з метоя ефективного виконаннѐ професійних обов’ѐзків. Когнітивний 

компонент містить оволодіннѐ знаннѐми про вербальні та невербальні 

засоби спілкуваннѐ, знаннѐми особливостей, структури, функцій 

професійного спілкуваннѐ. 

Когнітивний компонент також передбачаю високий рівень професійної 

ерудиції, знаннѐ комунікативних стратегій, методів психологічного впливу; 

правил і прийомів риторики, полеміки, рефлексивного слуханнѐ. 

Поведінковий компонент передбачаю формуваннѐ вмінь реалізовувати 

комунікативні компетенції безпосередньо в умовах спілкуваннѐ. Ціннісно-

смисловий компонент передбачаю готовність до реалізації комунікативної 

компетентності в спілкуванні. Емоційно-вольовий компонент передбачаю 

вміннѐ впливати на слухачів, керувати їхньоя увагоя і здатність керувати 

своїми емоціѐми у процесі спілкуваннѐ. 

Серед складових комунікативної компетентності дослідники 

виокремляять також високий рівень володіннѐ мовними засобами; 

правил і законів риторики в різних ситуаціѐх спілкуваннѐ. Розвиток та 

реалізаціѐ комунікативної компетентності фахівцѐ також пов’ѐзана з його 

особистісними ѐкостѐми (емоційно-вольовими, креативними, 

перцептивними), з оволодіннѐм технікоя спілкуваннѐ, знаннѐм 

психологічних особливостей лядини тощо. 

До означених компонентів комунікативної компетентності 

дослідники додаять лінгвістичний, соціолінгвістичний та прагматичний. 

Лінгвістичний компонент передбачаю знаннѐ лексики, фонології, 

синтаксису, а також знаннѐ, пов’ѐзані з іншими аспектами мови. 

Соціолінгвістичний компонент пов’ѐзаний із соціокультурними умовами 

застосуваннѐ мови. До нього належать понѐттѐ, пов’ѐзані з культуроя носіѐ 

мови та їх відображеннѐ у використанні мови, такі ѐк: норми ввічливості, 

сприйнѐттѐ правил поведінки в суспільстві, зокрема, й у професійному 

середовищі та ін. Прагматичний компонент пов’ѐзаний із функціональним 

використаннѐм засобів мови в мовленнювій діѐльності. Виходѐчи з 

визначених компонентів комунікативної компетентності, зазначимо, що 

розвиток цього феномену передбачаю оволодіннѐ філософськими, 

соціальними, лінгвістичними, особистісними підходами до професійної 
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діѐльності майбутніх фахівців; розробку педагогічних основ професійної 

майстерності з урахуваннѐм лінгводидактичних та управлінських напрѐмів. 

Водночас, необхідноя ю інтеграціѐ в освітній процес проблемно-

комунікативного методу та інтерактивних методів у викладанні дисциплін 

загального блоку та дисциплін професійної підготовки.  

Аналіз процесів у системі кадрового забезпеченнѐ вищої освіти 

вказую, що проблеми професійної діѐльності професорсько-викладацького 

складу закладів вищої освіти значноя міроя пов’ѐзані з невисоким рівнем 

комунікативної компетентності, дефіцитом знань у галузі ефективного 

професійного спілкуваннѐ, недостатнім рівнем сформованості професійно 

значущих особистісних ѐкостей, що сприѐять продуктивній педагогічній 

комунікації. Яскраво виражена оцінність висловлявань, їх домінантність та 

егоцентризм, безапелѐційність та категоричність думок, неконструктивна 

позиціѐ щодо партнерів зі спілкуваннѐ, закритість та індиферентність до 

обговоряваних проблем характеризуять комунікативну позиція й 

індивідуальний стиль педагогічної діѐльності багатьох викладачів. 

Прагненнѐ до жорсткого інтелектуального та позиційного домінуваннѐ, 

інформаційного протиставлення себе аудиторії, монологізм ѐк юдиний 

можливий спосіб комунікації простежуютьсѐ в комунікативній традиції 

багатьох викладачів закладів вищої освіти. Вимоги ринку праці в частині 

рівнѐ та змісту комунікативної компетентності в сучасному освітньому 

просторі вступаять в суперечності з наѐвним рівнем її розвитку. 

Водночас, аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

указую на недостатня кількість дисциплін, ѐкі спроможні забезпечувати 

результати навчаннѐ, пов’ѐзані з розвитком комунікативної компетентності; 

недостатню застосуваннѐ в освітньому процесі активних, тренінгових методів 

навчаннѐ; недостатнѐ теоретико-методична підготовка здобувачів вищої 

освіти у сфері проблем спілкуваннѐ, комунікативної компетентності; 

недостатньо сформоване необхідне методичне забезпеченнѐ та недостатній 

рівень готовності професорсько-викладацького складу до застосуваннѐ 

інтерактивних форм роботи зі здобувачами вищої освіти в освітньому 

процесі. Означені аспекти особливо актуалізувалисѐ в умовах вимушеного 

переходу до дистанційної освіти, пов’ѐзаного з епідемічноя ситуаціюя. З 

метоя розвитку комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти у 

процесі професійної підготовки доцільним вважаюмо переглѐд підходів до 

організації освітнього процесу та методів, ѐкі в ньому використовуятьсѐ. 

Доцільним вважаюмо використаннѐ таких технологій, ѐк проюктна, кейс-

технологіѐ; техніка «питаннѐ-відповідь», робота в малих групах; рольові та 
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ділові ігри, дискусії тощо. Ефективність викладаннѐ дисциплін зростаю, ѐкщо в 

освітньому процесі здобувачі вищої освіти отримуять творчі завданнѐ, що 

дозволѐять оволодіти такими компонентами комунікативної компетентності, 

ѐк: прогнозуваннѐ і програмуваннѐ комунікативної ситуації; знаннѐ й 

ерудиціѐ; засоби спілкуваннѐ (вербальні та невербальні); управліннѐ 

комунікативноя ситуаціюя; комунікативна культура (загальна та 

національна); оріюнтаціѐ на соціального партнера; мовленнюва компетенціѐ. 

Так, під час вивченнѐ дисциплін психолого-педагогічного циклу, що ю 

обов’ѐзковими длѐ всіх освітньо-професійних програм, здобувачам вищої 

освіти можуть бути запропоновані такі завданнѐ: скласти низку запитань із 

означеної проблеми; підготувати та провести дискусія з визначеної 

проблеми; змоделявати ситуація спілкуваннѐ з партнером, колегоя, 

опонентом; сформулявати проблеми длѐ виробничої наради тощо.  

У процесі опануваннѐ таких навчальних дисциплін, ѐк «Іноземна мова 

за професійним спрѐмуваннѐм», «Філософіѐ мистецтва» здобувачі вищої 

освіти можуть виконувати такі завданнѐ, ѐк підготовка матеріалів і 

презентаціѐ з мультимедійним супроводом інформації на визначену тему, 

пов’ѐзану з майбутньоя професійноя діѐльністя; розробка та реалізаціѐ 

ділових ігор. Зміст процесу розвитку комунікативної компетентності 

майбутнього викладача вищої школи передбачаю інтеграція інформації про 

сутність та специфіку педагогічної комунікації викладача, про особистісну 

(візуальну, кінестетичну) сторону комунікативного іміджу, про етапи, 

технології та техніки партнерської взаюмодії. Партнерським, або суб’юкт-

суб’юктним, спілкуваннѐм ю таке, у ѐкому враховуятьсѐ інтереси інших 

учасників взаюмодії, і навіть їх почуттѐ, емоції, переживаннѐ, визнаютьсѐ 

цінність особистості іншої лядини (Dannels, 2001). Викладач – партнер не 

просто розумію, що предметний зміст дисципліни, що викладаютьсѐ, ю 

засобом розвитку особистості, що забезпечую поступове сходженнѐ 

здобувача освіти до професії, до культури, сенсу існуваннѐ, а й створяю 

організаційні та психологічні умови длѐ того, щоб здобувач вищої совіти 

виѐвлѐв своя суб’юктність. За такого підходу істотно зміняютьсѐ професійна 

позиціѐ викладача: здобувач вищої освіти постаю ѐк партнер, ѐкий маю певний 

життювий досвід, а викладач дедалі більше виконую роль консультанта, 

модератора, тьятора. Необхідним компонентом розвитку комунікативної 

компетентності викладача вищої школи вважаюмо оволодіннѐ конкретними 

техніками партнерської взаюмодії, ѐкі сприѐять гармонізації психологічного 

клімату в аудиторії, допомагаять знизити рівень емоційної напруги. Серед 

технік партнерської взаюмодії виокремляятьсѐ: розпитуваннѐ, перефразу-
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ваннѐ, відображеннѐ почуттів партнера, резямуваннѐ, підкресленнѐ спіль-

ності, підкресленнѐ значущості партнера, регуляваннѐ емоційного напру-

женнѐ. Очевидноя ю тенденціѐ розвитку комунікативної компетентності 

викладача, що визначаютьсѐ відмовоя від авторитарного стиля 

комунікативної діѐльності, заміноя рольової взаюмодії на міжособистісну, 

прийнѐттѐм позиції партнерства, співпраці, гармонізаціюя та ускладненнѐм 

компонентів педагогічної діѐльності. Викладач із високим рівнем 

комунікативної компетентності усвідомляю власну педагогічну унікальність, 

професійне призначеннѐ та створяю умови длѐ розкриттѐ комунікативного 

потенціалу та професійно-особистісного розвитку здобувачів вищої освіти. 

На наш поглѐд, великого значеннѐ длѐ розвитку комунікативної 

компетентності набуваять навчальні дисципліни за вибором здобувачів 

вищої освіти. Такі курси маять базуватисѐ на теоретичних основах 

навчальних дисциплін циклу загальної підготовки та дисциплін циклу 

професійної підготовки відповідно до профіля навчаннѐ здобувачів освіти. 

Прикладом такої вибіркової дисципліни може бути «Психолого-

педагогічний тренінг ефективної комунікації в галузі мистецтва» обсѐгом у 

3 кредити ECTS, ѐка спрѐмована на поетапність засвоюннѐ комунікативного 

досвіду, цілеспрѐмовану робота над кожним компонентом комунікативної 

компетентності і ѐк наслідок – розвиток комунікативної компетентності 

здобувачів вищої освіти. Унаслідок особливостей професійної діѐльності 

звукорежисера, ѐка пов’ѐзана значноя міроя з музично-технічними 

аспектами й суттювоя різноманітністя професійної термінології та 

сленгових зворотів, що використовуятьсѐ у звукорежисурі длѐ майбутніх 

викладачів звукорежисури, актуальноя ю саме вибіркова дисципліна, 

спроможна інтенсифікувати формуваннѐ компетентностей відповідно до 

стандарту вищої освіти за спеціальністя 025 Музичне мистецтво (ѐкий 

базуютьсѐ, зокрема, на компетентнісному підході), а саме ЗК 7 – здатність 

до міжособистісної взаюмодії та СК 6 – здатність викладати спеціальні 

дисципліни в закладах освіти з урахуваннѐм цілей навчаннѐ, вікових та 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Теми у програмі означеної 

навчальної дисципліни кореляять із компонентами комунікативної 

компетентності та спрѐмовані на їх формуваннѐ, що в комплексі дозволить 

суттюво підвищити рівень комунікативної компетентності здобувачів освіти 

післѐ опануваннѐ ними ціюї дисципліни. Методичне забезпеченнѐ 

аудиторних занѐть обумовлене значноя міроя творчим характером 

звукорежисури ѐк виду діѐльності та науково-педагогічної діѐльності 

майбутніх викладачів. Під час добору методів та засобів розвитку 
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комунікативної компетентності у здобувачів вищої освіти необхідно 

враховувати, що освітній процес спрѐмований, передусім, на підготовку 

висококваліфікованого фахівцѐ, професіонала своюї справи, тому освітнѐ 

діѐльність маю бути побудована з урахуваннѐм професійної специфіки 

здобувачів вищої освіти. 

Доцільним вважаюмо акцентувати, що будь-ѐкий фахівець, ѐкий 

отримав вищу освіту, здійсняю за фахом різни види діѐльності, значна 

частина ѐких безпосередньо пов’ѐзана з діловим спілкуваннѐм, процес ѐкого 

оціняютьсѐ ѐк із боку колег та ділових партнерів, так і з боку керівництва. 

Тому можна упевнено констатувати факт беззаперечної важливості 

комунікативної компетентності ѐк складової професійної підготовки фахівцѐ. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, комунікативна 

компетентність ю складноя інтегральноя характеристикоя особистості 

майбутнього фахівцѐ. Комунікативна компетентність передбачаю не лише 

наѐвність знань, умінь та навичок, а й готовність їх ефективного та доцільного 

використаннѐ в безпосередній професійній діѐльності. Комунікативна 

компетентність маю нормативний характер, містить у собі норми та правила 

комунікативної поведінки в суспільстві, ю особистісноя характеристикоя 

майбутнього фахівцѐ, у ѐкій відображаютьсѐ і спрѐмованість здобувача вищої 

освіти на виконаннѐ майбутніх професійних задач, і його ставленнѐ до 

обраної професії, до власної особистості й типу взаюмодії з іншими лядьми. 

Длѐ викладача звукорежисури комунікативна компетентність ю одніюя з 

найважливіших, оскільки сприѐю оволодіння здобувачами вищої освіти 

загальними та спеціальними компетентностѐми та досѐгнення результатів 

навчаннѐ, визначених у освітніх програмах, за ѐкими він викладаю. Водночас 

особливості професійної діѐльності в умовах запровадженнѐ елементів 

дистанційної освіти не сприѐять розвитку комунікативної компетентності в 

освітньому процесі. Відповідно, більш глибокого та детального дослідженнѐ 

потребую розробка й обґрунтуваннѐ педагогічних умов і загальної технології 

формуваннѐ комунікативної компетентності викладачів звукорежисури в 

закладах вищої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Корякин Алексей. Профессиональнаѐ коммуникативнаѐ компетентность 

преподавателѐ звукорежиссуры в современной высшей школе.  
Цель статьи – конкретизациѐ значениѐ коммуникативной компетентности 

в профессиональной подготовке современного преподавателѐ звукорежиссуры; 
определение и обоснование её основных компонентов и уточнение особенностей её 
формированиѐ в образовательном процессе в отечественном высшем образовании. 
Методы исследованиѐ: системно-аналитический и сравнительно-исторический. 
Коммуникативнаѐ компетентность предполагает не только наличие знаний, 
умений и навыков, но и готовность их эффективно и целесообразно использовать в 
профессиональной деѐтельности. Наиболее актуальным направлением дальнейших 
исследований ѐвлѐетсѐ разработка педагогических условий и общей технологии 
формированиѐ коммуникативной компетентности преподавателей 
звукорежиссуры в высших учебных заведениѐх. 

Ключевые слова: компетенциѐ, компетентность, коммуникативнаѐ 
компетентность, профессиональнаѐ коммуникативнаѐ компетентность, развитие 
коммуникативной компетентности, преподаватель звукорежиссуры, высшаѐ 
школа, высшее учебное заведение. 

SUMMARY 
Koriakin Oleksii. Professional communicative competence of a teacher of sound 

engineering in a modern higher school. 
The purpose of the article is to specify the importance of communicative competence in 

the process of professional training of modern university teachers of sound engineering and 
identification and justification of its main components. The purpose also includes clarifying the 
peculiarities of formation of the communicative competence in the educational process of 
domestic higher education institutions. Research methods: systems-analytical and comparative-
historical. The systems-analytical method was used to clarify the content of the communicative 
competence of a modern university teacher of sound engineering and to determine the 
components of this phenomenon; comparative-historical method was used to specify the 
approaches to the interpretation of communicative competence and its components, which were 
identified by various researchers of this phenomenon. The practical significance of the study lies 
in the substantiation of a freely chosen discipline “Psychological and pedagogical training of 
effective communication in the field of art” which is directed at developing the communicative 
competence of university teachers of sound engineering in the process of professional training. 
Communicative competence presupposes not only the availability of knowledge, skills and 
abilities, but also the readiness to use them effectively and expediently in professional activities. 
Communicative competence includes norms and rules of communicative behavior in society, is a 
personal characteristic of the future specialist, which reflects orientation of the graduate to 
perform future professional tasks and his attitude to the chosen profession, his own personality 
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and type of interaction with others. For a university teacher of sound engineering, 
communicative competence is one of the most important, as it contributes to the mastery of 
higher and general competencies by higher education applicants and the achievement of 
learning outcomes defined in the educational programs in which he teaches. Peculiarities of 
professional activity in the conditions of using elements of distance education, which are 
conditioned with quarantine restrictions, do not promote development of communicative 
competence in the process of professional training. The most relevant area of further research is 
development of pedagogical conditions and general technology for the formation of 
communicative competence of university teachers of sound engineering in the educational 
process of higher education institutions. 

Key words: competence, competency, communicative competence, professional 
communicative competence, development of communicative competence, teacher of sound 
directing, higher school, institution of higher education. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ДО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НУШ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

У результаті сформованої інформаційно-цифрової компетентності учителі і 
учні вмітимуть використовувати різні джерела інформації, користуватисѐ новими 
інформаційними технологіѐми та програмним забезпеченнѐм. Отже, навчаннѐ 
економіки сьогодні неможливе без формуваннѐ в учнів та удосконаленнѐ в учителів 
інформаційно-цифрової компетентності, ѐка забезпечую процес навчаннѐ дуже 
широкими можливостѐми у оволодінні економічними знаннѐми, уміннѐми, навичками, 
так і застосуваннѐ їх у подальшому житті, у самоствердженні та самореалізації. На 
нашу думку, саме у технологіѐх мобільного навчаннѐ майбутнього бакалавра освіти 
закладено потенціал, що дозволѐю стимулявати підготовку майбутнього 
бакалавра освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в 
умовах реалізації шкільної економічної освіти на засадах НУШ. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні бакалаври освіти, 
економічна освіта, мобільне навчаннѐ, мобільні додатки. 

 

Постановка проблеми. Економічна освіта в Новій українській школі 

передбачаю не лише формуваннѐ економічних компетентностей учнів, але 

й здатність оперувати економічними знаннѐми та застосовувати їх. Також 

на сучасному етапі розвитку України основними завданнѐми шкільної 

економічної освіти ю забезпеченнѐ підґрунтѐ длѐ вільного існуваннѐ 

кожного у демократичній та правовій державі, длѐ реформуваннѐ ринкової 

економіки, длѐ усвідомленнѐ кожним громадѐнином спрѐмованості 
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вектору економічного та суспільного розвитку держави до загальних 

світових тенденцій. Реалізаціѐ такого завданнѐ звичайно потребую 

постійного удосконаленнѐ і оновленнѐ шкільної економічної освіти. 

Економічна освіта виступаю також фактором формуваннѐ в учнів низки 

значущих длѐ процесу навчаннѐ економіки та самореалізації в 

подальшому житті ѐкостей (економічне мисленнѐ; критичне мисленнѐ; 

економічна культура; підприюмницька компетентність; підприюмницький 

хист; менеджерські здібності). Звичайно, що зміст цих «економічних» 

ѐкостей особистості зумовлений типом існуячих суспільних відносин. Тому 

шкільна економічна освіта неможлива без формуваннѐ інформаційно-

цифрової компетентності учнѐ. 

Зазначене диктую необхідність повсядно в освітній процес 

упроваджувати цифрові технології в професійній діѐльності вчителів. На 

таку потребу маю реагувати й галузь професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів освіти, оскільки сучасне суспільство ставить замовленнѐ на 

формуваннѐ інформаційно-цифрової компетентності учнів у виглѐді 

концепції «Нової української школи». Акцент на цифровізації усіх сфер, 

зокрема, в галузі економічної освіти, визначаять тенденції у професійній 

підготовці майбутніх бакалаврів освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Сьогодні підготовка 

конкурентоздатного випускника визначаютьсѐ Законом України «Про 

освіту», Концепціюя Нової української школи, програмоя «Освіта (Україна 

XXI століттѐ)» та ін., що уможливляю ефективну підготовку молоді до 

життѐ, забезпечую підґрунтѐ длѐ формуваннѐ інформаційно-цифрової 

компетентності.  

У цілому реформуваннѐ професійної підготовки майбутніх бакалаврів 

освіти ґрунтуятьсѐ на Законі України «Про вищу освіту», Державній 

програмі «Вчитель», а цифровізаціѐ професійної підготовки 

регламентована Законом України «Про Національну програму 

інформатизації» (2016), Стратегіюя розвитку інформаційного суспільства в 

Україні (2013), Постановоя Верховної Ради України «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» 

(2016) та іншими державними документами.  

Аналіз наукових праць з тем, дотичних до проблеми цифровізації 

професійної освіти, засвідчив наѐвність наукових результатів у таких 

напрѐмах: технологізаціѐ професійної освіти (О. Набока, О. Пюхота, 

С. Сапожніков та ін.), упровадженнѐ дистанційних (В. Биков, В. Кухаренко, 
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Б. Шуневич, А. Андрююв, Е. Полат, П. Федорук, Г. Козлакова, В. Гриценко, 

П. Стефаненко та ін.), мобільних (В. Куклюв, Н.Рашевська, С. Семеріков, 

Дж. Еттевел (J. Attewell) та ін.), електронних (В. Биков, Н.Кіѐновська, А.Кудін, 

М.Рафальська, В. Стрельніков, О. Семеніхіна, І. Хижнѐк, Т. Хаг (T. Hug) та ін.), 

інтернет-технологій (А. Кудін, Н. Носов, А. Хуторской та ін.) навчаннѐ. 

У вітчизнѐній теорії та практиці освіти питаннѐ економічної 

підготовки учнів розглѐдали О. Аксьонов, М. Вачевський, В. Мадзігон, 

А. Нісімчук, О. Падалка та ін. Автори висвітляять складові економічного 

вихованнѐ учнів різного віку та питаннѐ трансформації економічного 

досвіду учнів з теорії в практику. Саме тому одне з центральних місць у 

реалізації освітнього процесу в НУШ посідаю цифровізаціѐ длѐ того, щоб 

дитина могла будувати свою життѐ в сучасному економічному світі. Значну 

роль у досѐгненні ціюї мети покладено на шкільну економічну освіту в 

умовах концепції Нової української школи. 

За результатами узагальненнѐ наукових розвідок можна 

стверджувати, що саме технологізаціѐ і цифровізаціѐ суспільства 

створяять нове баченнѐ освітніх результатів та можуть стати фундаментом 

длѐ розвитку професійної підготовки майбутніх бакалаврів освіти. Слід 

зазначити, що в згаданих та інших, дотичних до проблеми роботах, немаю 

юдиного підходу до реалізації цифровізації професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів освіти, пропонуютьсѐ пошук різних шлѐхів, засобів, 

методів, форм організації навчального процесу професійної підготовки 

майбутніх фахівців, ѐкі сприѐтимуть ефективному формування їх 

професійної майстерності, зокрема з формуваннѐ в учнів інформаційно-

цифрової компетентності.  

На сучасному етапі в освітньому просторі длѐ опису навичок і 

компетентності у сфері інформаційних технологій одночасно 

використовуютьсѐ низка понѐть, зокрема «цифрова компетентність», 

«інформаційно-цифрова компетентність», «інформаційно-комунікаційна 

компетентність», «медіа-компетентність», «цифрова грамотність», 

«цифрова культура». Серед них найбільш уживаним у останні роки ю 

понѐттѐ «інформаційно-цифрова компетентність» ѐк здатність лядини 

застосовувати інформаційно-цифрові технології в житті, навчанні та роботі, 

постійно й автономно розвивати її. 

Тлумаченнѐ сутності цих понѐть, визначеннѐ їх структури, 

особливостей знаходимо в багатьох працѐх зарубіжних і вітчизнѐних 

науковців. У дослідженнѐх Н. Сороко, О. Спіріна, С. О. Гунько та ін. науково 

обґрунтовано питаннѐ цифрової грамотності та інформаційно-
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комунікаційної компетентності майбутніх фахівців. Роботи О. Гриценчук, 

І. Іваняк, С. Литвинової, І. Малицької, Н. Морзе, О. Овчарук О. Кравчини та 

ін. присвѐчені проблемі оціняваннѐ інформаційно-комунікаційної 

компетентності. Г. Лаврентьюва, Р. Моцик, О. Нікулочкіна, Л. Пютухова, 

О. Суховірський та ін. висвітляять окремі аспекти формуваннѐ 

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів. Водночас 

проведений аналіз теоретичного і практичного досвіду підготовки 

майбутніх учителів засвідчив порѐд з обов’ѐзковістя курсів психолого-

педагогічного, методичного, інформатичного спрѐмуваннѐ відсутність 

системного баченнѐ важливості підготовки майбутніх бакалаврів освіти до 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ.  

Теоретичний аналіз наукових праць та вивченнѐ практичного досвіду 

підготовки майбутніх учителів математики у процесі їхньої професійної 

підготовки виѐвили низку суперечностей між запитом суспільства на 

здатність вчителѐ формувати інформаційно-цифрову компетентність учнів 

та відсутністя засад щодо організації процесу підготовки вчителів до 

цього. Зазначене зумовило необхідність дослідженнѐ проблеми підготовки 

майбутніх учителів до розвитку в умовах Нової української школи 

інформаційно-цифрової компетентності учнів.  

Мета статті. Розкрити особливості професійної підготовки 

майбутнього бакалавра освіти до розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності учнів в умовах реалізації шкільної економічної освіти на 

засадах НУШ. 

Методи дослідження. У статті використано наступні теоретичні та 

емпіричні методи досліджень: системний аналіз наукової, навчальної та 

методичної літератури; порівнѐннѐ та синтез теоретичних положень, 

розкритих в науковій та навчальній літературі; узагальненнѐ власного 

педагогічного досвіду та досвіду колег з інших закладів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-цифрова компетентність 

передбачаю здатність і готовність ефективно, критично використовувати 

цифрові технології длѐ вирішеннѐ різноманітних системних проблем; 

здатність особистості застосовувати інфокомунікаційні технології, 

ефективно, критично в різних сферах життюдіѐльності на основі оволодіннѐ 

відповідними компетенціѐми ѐк системоя знань, умінь, відповідальності й 

мотивації (Santos, Bocheco, 2016). У результаті сформованої інформаційно-

цифрової компетентності учителі і учні вмітимуть використовувати різні 

джерела інформації, користуватисѐ новими інформаційними технологіѐми 

та програмним забезпеченнѐм. Отже, навчаннѐ економіки сьогодні 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

73 

неможливе без формуваннѐ в учнів та удосконаленнѐ в учителів 

інформаційно-цифрової компетентності, ѐка забезпечую процес навчаннѐ 

дуже широкими можливостѐми у оволодінні економічними знаннѐми, 

уміннѐми, навичками, так і застосуваннѐ їх у подальшому житті, у 

самоствердженні та самореалізації (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Знаннѐ, вміннѐ, навички та ставленнѐ, пов’ѐзані з 

економічноя освітоя 
 

Протѐгом кількох останніх років дистанційне навчаннѐ стало 

глобальним ѐвищем, що істотно вплинуло на характер освіти. На даний 

момент у всьому світі відбуваютьсѐ розвиток спектру освітніх послуг длѐ 

забезпеченнѐ дистанційних освітніх технологій. Інтенсивно проникаячи у всі 

рівні сучасної системи освіти, дистанційні освітні технології ю провідним 

інструментом удосконаленнѐ системи освіти у ЗВО, що здійсняютьсѐ у зв'ѐзку 

зі зміноя її цілей. Завдѐки засобам нових інформаційних та комунікаційних 

технологій з'ѐвлѐятьсѐ нові форми навчаннѐ: дистанційне навчаннѐ та 

мобільне навчаннѐ (Mobile learning або M-Learning) з використаннѐм мобіль-

них телефонів, смартфонів та планшетів. Технологіѐ мобільного навчаннѐ ю 

наступноя стадіюя розвитку технології електронного навчаннѐ E-Learning, ѐка 

передбачаю наѐвність системи дистанційного навчаннѐ, що вклячаю в себе 
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підсистему доступу до навчальних матеріалів та сервісів з різних мобільних 

пристроїв, а також наѐвність веб-доступу (Коровайченко, 2013). 

На нашу думку, саме у технологіѐх мобільного навчаннѐ майбутнього 

бакалавра освіти закладено потенціал, що дозволѐю стимулявати його 

пізнавальну активність, розвинути здатність до самостійного навчаннѐ, 

сформувати комунікативні навички та освітня мотивація у сучасному 

інформаційному середовищі, тим самим здійсняячи підготовку майбутнього 

бакалавра освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в 

умовах реалізації шкільної економічної освіти на засадах НУШ. 

Мобільне навчаннѐ видозміняю процес навчаннѐ, оскільки 

використаннѐ мобільних пристроїв зміняю форми представленнѐ змісту 

навчаннѐ та способи доступу до нього, сприѐю виділення та створення 

нових форм навчаннѐ. Навчаннѐ набуваю таких важливих характеристик ѐк 

своючасність, достатність та персоналізованість. Ці характеристики 

контрастуять з характеристиками, властивими змішаному навчання та 

електронному навчання, де на перший план виходѐть інші 

характеристики: інтерактивність та мультимедійність, структурованість та 

модульність, а також доступність. Відбуваютьсѐ зміна балансу між 

процесом навчаннѐ та безпосередньоя участя студента. Саме ці зміни 

роблѐть мобільне навчаннѐ новоя формоя навчаннѐ, ѐка відрізнѐютьсѐ від 

інших існуячих форм навчаннѐ (Освіта у Східній Європі: ѐк студенти 

використовуять сучасні інформаційні технології; Самойленко, 2015). 

Розглѐнемо конкретні форми та методи впровадженнѐ мобільних 

технологій у процес професійної підготовки майбутнього бакалавра освіти.  

Мобільні пристрої надаять доступ до інтернет-сайтів з навчальними 

матеріалами – у цьому випадку застосовуютьсѐ одна і форм дистанційного 

навчаннѐ. Суть ціюї форми навчаннѐ – застосуваннѐ мобільних пристроїв 

длѐ доступу в інформаційну мережу, або тільки на вузькоспеціалізовані 

сайти, ѐкі надаять доступ до різних навчальних матеріалів, практичних 

завдань, тестів та додаткових навчальних матеріалів, також може бути 

наданий доступ до мобільних версій чатів, конференцій, пошті (Семеріков, 

Теплицький, Шокаляк, 2008).  

Мобільний пристрій ѐк мультимедіа пристрій – застосовуютьсѐ длѐ 

відтвореннѐ різних медіа даних, а також відео та аудіо, ѐкі містѐть 

навчальні матеріали. Цей метод передбачаю застосуваннѐ мобільних 

версій програм длѐ мобільних пристроїв, призначених длѐ роботи з 

офісними документами. За рахунок використаннѐ мобільних версій даних 

програм з'ѐвлѐютьсѐ можливість використаннѐ мобільних пристроїв длѐ 
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переглѐду та редагуваннѐ навчальних матеріалів. Також можливе 

застосуваннѐ мобільних пристроїв ѐк засобів аудіо та відео зйомки та 

мультимедіа плеюрів, що дозволѐю відтворявати аудіо- та відео-

презентації уроків, перебуваячи в будь-ѐкому місці (Семеріков, 

Теплицький, Шокаляк, 2008).  

Мобільні пристрої ѐк засоби навчаннѐ за спеціально адаптованими 

навчальними матеріалами длѐ мобільних пристроїв – даний метод 

передбачаю використаннѐ спеціальним чином сформованих електронних 

підручників, та навчальних файлів, навчальні матеріали спеціально 

проюктуятьсѐ длѐ мобільних платформ. При цьому підході застосуваннѐ 

мобільних пристроїв ѐк засоби навчаннѐ ю застосуваннѐ спеціалізованих 

навчальних матеріалів, ѐкі адаптовані та сформовані длѐ переглѐду та 

виконаннѐ навчальних завдань на мобільних пристроѐх. Студентам 

надаютьсѐ можливість встановити на мобільний пристрій спеціальні 

програми та виконати завантаженнѐ навчальних матеріалів, в ѐких 

встановлені навчальні матеріали з цікавих тем та матеріали длѐ контроля, 

наприклад – тести, а також всі додаткові навчальні матеріали, необхідні 

длѐ успішного проходженнѐ контрольних етапів. Сучасні засоби розробки 

навчальних матеріалів дозволѐять спроюктувати такі програмні комплекси 

та навчальні матеріали, а можливість розміщеннѐ у навчальних матеріалах 

різних креслень, таблиць, формул і мультимедіа матеріалів дозволѐю 

створявати універсальні та застосовні до будь-ѐкого предмета навчальні 

матеріали (Семеріков, Теплицький, Шокаляк, 2008).   

Словесні методи мобільного навчаннѐ (розповідь, бесіда, лекціѐ, 

консультаціѐ і т.д.) представлѐять собоя сукупність мультимедіа 

фрагментів, графічних та гіпертекстових матеріалів, слайдів, а також відео-

аудіо-конференцій та чатів. Наочні методи мобільного навчаннѐ – це 

медіа-лекції, відео-аудіоматеріали, текстові матеріали, інтерактивні схеми 

та презентації, інтерактивні комп'ятерні навчальні матеріали та практичні 

завданнѐ, можуть бути використані мультимедійна дошка та графічні та 

сенсорні планшети. Практичні методи можуть бути представлені у виглѐді 

вправ, лабораторних та практичних завдань, різних видів завдань, в ѐкості 

реалізації можуть послужити схеми, інтерактивні тести та завданнѐ, 

комп'ятерні навчальні тренажери, симулѐтори та моделі, віртуальні 

екскурсії, а також комп'ятерні практичні завданнѐ (Петрович, 2009). 

Форма аудиторної роботи також зазнаю змін. В ѐкості форми 

організації навчальної діѐльності можуть виступити індивідуальна та 

групова, або колективна форма, спільна та індивідуальна проюктні 
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діѐльності, виконаннѐ самостійних робіт. Форми позааудиторної роботи 

мобільне навчаннѐ видозміняю, з’ѐвлѐятьсѐ такі форми ѐк чати, форуми та 

блоги, аудіо- та відеоконференції, комп'ятерні навчальні ігри та ділові ігри, 

спільна проюктна робота, різні опитуваннѐ та голосуваннѐ, 

комп'ятеризований та автоматизований контроль знань (Петрович, 2009). 

Існую два напрѐми технічної реалізації проюктів длѐ мобільних 

пристроїв: мобільний web-сайт та мобільний додаток. Під мобільним web-

сайтом розуміять web-сайт, адаптований длѐ переглѐду та функціонуваннѐ 

на мобільному пристрої. Сайт може вклячати інтерактивні компоненти з 

використаннѐм JavaScript, HTML5, і API браузерів. Мобільні програми – 

спеціально розроблена програма під конкретну мобільну платформу (iOS, 

Android, Windows Phone), ѐка встановляютьсѐ на мобільні пристрої. 

Обираячи програмний засіб длѐ мобільного навчаннѐ, доцільно 

спиратисѐ на такі основні критерії:  

– можливість переглѐду текстових та гіпертекстових матеріалів; 

– можливість переглѐду відео та аудіо мультимедіа матеріалів;  

– можливість переглѐду та редагуваннѐ мультимедіа презентацій; 

– можливість переглѐду та редагуваннѐ офісних документів;  

– можливість обміну текстовими повідомленнѐми студентів з іншими 

студентами та викладачем;  

– можливість інтерактивного спілкуваннѐ та взаюмодії студентів з 

іншими студентами та викладачем;  

– можливість виконаннѐ різних тестових матеріалів;  

– можливість виконаннѐ різних інтерактивних та діалогових 

мультимедіа завдань;   

– простота реалізації інтерфейсу;  

– мінімальні витрати на передачу даних (відвідуваннѐ звичайних сайтів 

із мобільних пристроїв часто супроводжуютьсѐ незручністя, втратоя 

часу на завантаженнѐ часто непотрібних мультимедійних елементів, 

ѐкими насичені багато веб-ресурсів); 

– робота в онлайновому режимі (мобільні програми можуть виконувати 

роботу без підкляченнѐ до інтернету, за рахунок кешуваннѐ та 

оновленнѐ даних при поѐві з'юднаннѐ на відміну від веб-сайтів); 

– використаннѐ обчислявальних потужностей пристроя (швидкодіѐ за 

рахунок фільтрації інформації та залученнѐ внутрішніх резервів 

пристроя) (Скрипник, 2015). 

Отже, підсумовуячи вищевикладене уточнимо, що під мобільним 

навчаннѐм будемо розуміти процес створеннѐ мобільного освітнього 
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середовища із застосуваннѐм мобільних технологій длѐ доступу до освітніх 

ресурсів, реалізований в очній та дистанційній формах. 

Перш за все, нас цікавили можливості застосуваннѐ мобільних 

технологій у ході вивченнѐ фундаментальних дисциплін майбутніми 

учителѐми економіки. Нами у 2019 та 2021 роках було проведено 

опитуваннѐ викладачів СумДПУ імені А.С. Макаренка щодо застосуваннѐ 

ними мобільних технології під час вивченнѐ фахових дисциплін (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результати опитуваннѐ щодо використаннѐ мобільних 

технології під час вивченнѐ фахових дисциплін у 2019 та 2021 н.р. 
 

 

Отримані результати опитуваннѐ показуять, що у процесі вивченнѐ 

фундаментальних дисциплін найменше уваги з боку викладачів у 2019 році 

(38%), на відміну від 2021 року (87%), приділѐлосѐ саме прикладним 

мобільним додаткам. Дійсно, спеціалізовані програми і додатки, 

встановлені на мобільні пристрої, роблѐть їх справжніми помічниками 

викладача та студента. Тому доцільним ю проведеннѐ досліджень у 

напрѐмі розкриттѐ дидактичних засад упровадженнѐ мобільних додатків у 

процес професійної підготовки майбутніх учителів. 

Проведене нами дослідженнѐ показую, що серед студентів фізико-

математичного факультету Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка під час вивченнѐ фундаментальних 

дисциплін найбільшоя популѐрністя користуютьсѐ мобільний додаток 

PhotoMath, ѐкий ще називаять «камероя-калькулѐтором». Серед 

додатків, аналогічних до PhotoMath можна виділити такі (рис. 3). 
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Рис. 3. Приклади мобільних додатків 

 

Такі додатки можуть бути використані й під час лекційних та 

практичних занѐть чи самостійної роботи студентів (Скрипник, 2015) 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Можливості застосуваннѐ мобільних додатків 
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Специфіка використаннѐ таких засобів навчаннѐ під час вивченнѐ 

фундаментальних дисциплін майбутніми учителѐми економіки полѐгаю у 

тому, що математичні методи і моделі ю складовоя методів і моделей 

економічної теорії. Їх використаннѐ, разом зі змістовним економічним 

аналізом та сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

ю основоя формуваннѐ компетентності майбутнього фахівцѐ. 

Сучасна математична освіта майбутніх учителів економіки потребую 

не лише знань таких математичних дисциплін ѐк «Вища математика», 

«Математичне програмуваннѐ», «Теоріѐ ймовірностей та математична 

статистика», «Економетріка», але й навичок розв’ѐзуваннѐ відповідних 

задач з елементів математичної логіки, комбінаторики, алгебраїчних 

перетворень, розв’ѐзуваннѐ алгебраїчних рівнѐнь та нерівностей з одніюя 

невідомоя, математики фінансів та різницевих рівнѐнь, тому вони повинні: 

1) володіти мовоя математичних понѐть, уміти здійснявати 

математичні дії над числами, символами, множинами, операторами, 

функціѐми; 

2) вміти оперувати рівнѐннѐми, нерівностѐми, функціѐми тощо; 

3) володіти основними розрахунковими математичними 

інструментами; 

4) вміти ставити проблеми, розв'ѐзувати їх, робити аналіз одержаних 

результатів. 

Саме це і створяю відповідні умови длѐ ефективного використаннѐ 

мобільних технологій, зокрема онлайн-калькулѐторів, з метоя 

вдосконалення освітнього процесу. Розглѐнемо приклад: «Транспортні 

витрати перевезеннѐ одиниці вантажу (у) залізничним та автомобільним 

транспортом на відстань x знаходѐть за формулами у = ln (х + 1) та у = 5х, де х 

виміряютьсѐ десѐтками км. Визначити рентабельність транспортного 

постачаннѐ». 

Длѐ розв’ѐзаннѐ слід побудувати графіки транспортних витрат 

перевезеннѐ (рис. 5). Увівши це рівнѐннѐ в калькулѐтор додатку, 

отримаюмо побудову графіків функцій правої та лівої частин цього 

рівнѐннѐ, що дасть можливість швидко отримати відповідь на поставлене 

запитаннѐ.  
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Рис. 5. Вікно мобільного додатку PhotoMath 

 

Знайдемо точку перетину аналітично: 

 
Графіки витрат дозволѐять зробити висновок:  

a) коли х ю *0; 10), тобто х < 100 км, транспортні витрати у 

перевезеннѐ автотранспортом нижче витрат перевезеннѐ залізничним 

транспортом;  

b) коли х ю [10; ∞), тобто х > 100 км, більш рентабельним буде 

залізничний транспорт. 

Особливістя використаннѐ таких ресурсів ю їх універсальність длѐ 

застосуваннѐ. Це означаю можливість їх використаннѐ не лише в процесі 

підготовки майбутніх учителів у ЗВО, але й демонструю застосуваннѐ таких 

додатків у їх майбутній професійній діѐльності в процесі навчаннѐ учнів 

ЗЗСО. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Вищевикладене дозволѐю зробити висновок про те, що суттюві зміни у 

соціальній ситуації, виникненнѐ нових форм взаюмовідносин у суспільстві, і 

в тому числі серед студентів, вимагаять нових підходів до процесу 

навчаннѐ, формуваннѐ його змісту та організації, застосуваннѐ порѐд із 

класичними нових форм навчаннѐ, зміни та оновленнѐ засобів та методів 
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навчаннѐ. Очевидно, що освіта повинна не тільки реагувати на зовнішні по 

відношення до неї зміни, що відбуваятьсѐ в суспільстві та його 

технологічному розвитку, а й, працяячи на випередженнѐ, готувати 

майбутніх членів цього суспільства, ѐкі б мали сучасне мисленнѐ, 

адекватне ставленнѐ до життѐ і нові можливості.  

Нині мобільні пристрої (айфони, смартфони, планшети, MP3-плейри, 

електронні книги тощо) ю обов’ѐзковоя складовоя життѐ та навчаннѐ 

кожного студента. Натомість мобільні технології або слабко, або зовсім не 

інтегровані у освітній процес. Як правило, ЗВО не маять мобільних версій 

порталів; не адаптуять інформаційні послуги длѐ користувачів мобільних 

пристроїв; не створяять електронний контент, призначений длѐ 

використаннѐ на мобільних пристроѐх; не розроблѐять мобільні додатки 

длѐ студентів та викладачів. Аналіз вмісту магазину програм GooglePlay 

дозволѐю констатувати, що чи не юдиним мобільним додатком, ѐкий 

університети розробили длѐ своїх цілей, ю розклад занѐть. Мобільні 

пристрої в руках студентів нерідко розглѐдаятьсѐ ѐк перешкоди длѐ 

освітнього процесу. 

Насамперед, необхідно розробити методичні рекомендації длѐ 

студентів з ефективного використаннѐ мобільних пристроїв длѐ навчаннѐ, в 

ѐкому необхідно навести конкретні приклади використаннѐ ціюї технології 

у процесі навчаннѐ, викласти цілі та завданнѐ навчаннѐ із застосуваннѐм 

власних мобільних пристроїв, чітко позначити загальні результати 

навчаннѐ та критерії оцінки видів роботи з мобільними пристроѐми, 

особливості поюднаннѐ з застосовуваноя в університеті LMS платформоя 

Moodle. Ці клячові міркуваннѐ (переваги длѐ студентів, цілі, завданнѐ, 

типологіѐ вправ тощо) ю основними завданнѐми організації інноваційного 

освітнього середовища професійної підготовки майбутніх бакалаврів освіти 

до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах 

реалізації шкільної економічної освіти на засадах НУШ. 
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РЕЗЮМЕ 
Кудрина Ольга, Шишенко Инна. Подготовка будущих бакалавров среднего 

образованиѐ к развития в условиѐх НУШ информационно-цифровой компетентности 
учащихсѐ в контексте школьного экономического образованиѐ. 

В результате сформированной информационно-цифровой компетентности 
учителѐ и учащиесѐ смогут использовать различные источники информации, 
использовать новые информационные технологии и программное обеспечение. 
Таким образом, обучение экономики невозможно без формированиѐ у учеников и 
улучшениѐ в учителей информационно-цифровой компетентности, котораѐ 
обеспечивает процесс обучениѐ очень широкими возможностѐми длѐ освоениѐ 
экономических знаний, учений и навыков, а также их использованиѐ в последуящей 
жизни, самоутверждении и самореализации. На наш взглѐд, именно в технологиѐх 
мобильного обучениѐ будущего бакалавра образованиѐ излагаетсѐ потенциал, что 
позволѐет стимулировать подготовку будущего бакалавра образованиѐ длѐ 
развитиѐ информационно-цифровой компетентности учеников в условиѐх 
школьного экономического образованиѐ на основе НУШ. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, будущие бакалавры 
образованиѐ, экономическое образование, мобильное обучение, мобильные 
приложениѐ. 

SUMMARY 
Kudrina Olga, Shyshenko Inna. Preparation of future bachelors of secondary 

education to the development of information and digital competence of students in the 
context of school economic education. 

As a result of the formed information and digital competence, teachers and students 
will be able to use different sources of information, use new information technologies and 
software. Thus, teaching economics today is impossible without the formation of students 
and improving teachers' information and digital competence, which provides the learning 
process with very wide opportunities in mastering economic knowledge, skills, and their 
application in later life, self-affirmation and self-realization. 

The purpose of the article is to reveal the features of professional training of the 
future bachelor of education for the development of information and digital competence of 
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students in the implementation of school economic education on the basis of the New 
Ukrainian School. 

In our opinion, the potential of the future bachelor of education has the potential to 
stimulate the preparation of the future bachelor of education for the development of 
information and digital competence of students in the implementation of school economic 
education on the basis of the New Ukrainian School. Under mobile learning we will 
understand the process of creating a mobile educational environment with the use of mobile 
technologies for access to educational resources, implemented in face-to-face and distance 
forms. The specificity of the use of such teaching aids in the study of fundamental disciplines 
by future teachers of economics is that mathematical methods and models are part of the 
methods and models of economic theory. Their use, together with meaningful economic 
analysis and modern means of information and communication technologies is the basis for 
the formation of the competence of the future specialist. 

First of all, it is necessary to develop guidelines for students on the effective use of mobile 
devices for learning, which should provide specific examples of the use of this technology in 
learning, set goals and objectives of learning using their own mobile devices, clearly indicate 
general learning outcomes and criteria with mobile devices, features of combination with the 
Moodle platform used at the LMS university. These key considerations (student preferences, 
goals, objectives, typology of exercises, etc.) are the main objectives of the innovative 
educational environment for training future bachelors of education to develop information and 
digital competence of students in the implementation of school economic education. 

Key words: professional training, future bachelors of education, economic 
education, mobile learning, mobile applications. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 
 

У статті розглѐдаютьсѐ формуваннѐ проюктної компетентності в майбутніх 
бакалаврів. Виділено низку умовних етапів проюктної діѐльності бакалаврів. Розглѐнуто 
складові проюктної компетентності бакалаврів педагогічного напрѐму. Зазначено, що 
формуваннѐ проюктної компетентності майбутніх бакалаврів покликана не лише 
забезпечити набуттѐ студентами досвіду проюктної діѐльності, але й досвіду 
поступового ускладненнѐ такої діѐльності. Висвітлено основні компоненти проюктної 
компетентності фахівцѐ: структурний та функціонально-процесуальний, що 
забезпечуять відповідність цілѐм та змісту навчаннѐ.  

Ключові слова: проюктна компетентність, майбутні бакалаври, діѐльність, 
педагог, освіта. 

 

Постановка проблеми. Проюктна компетентність учителѐ ю виразом 

інноваційної ѐкості освітньої технології, творчого стиля діѐльності педагога. 

Як професійно значуща характеристика особистості та діѐльності педагога, 

вона сприѐю його індивідуальному зростання, створення результативного 

професійного досвіду. Длѐ характеристики проюктної компетентності 

особливу роль відіграю набір особистісних ѐкостей педагога. Це: 

ініціативність, відповідальність, комунікативність, толерантність, 

інноваційність, уміннѐ аналізувати чи отримувати сенс із зібраних фактів та 

відносин, уміннѐ критично осмислявати поточну діѐльність, внутрішній такт 

та інтуїціѐ. 
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Формуваннѐ проюктної компетентності майбутніх бакалаврів 

покликана не лише забезпечити набуттѐ студентами досвіду проюктної 

діѐльності, але й досвіду поступового ускладненнѐ такої діѐльності: 

розширеннѐ кола активності студентів, збільшеннѐ кількості компонентів у 

студентських проюктах, ѐкі вони здатні усвідомити ѐк елементарні та 

вклячити в поле власної цілеспрѐмованої активності, урізноманітняячи 

при цьому своя діѐльність розширяваним тезаурусом, освоюними 

технологіѐми та методами роботи. 

Завданнѐ формуваннѐ проюктної компетентності бакалаврів 

забезпечуютьсѐ таким чином низкоя проюктів, реалізованих ними за 

наставництва та співавторства викладачів, при тому, що складність та 

усвідомленість цих проюктів поступово зростаю, а наставництво викладачів 

поступово мінімізуютьсѐ длѐ досѐгненнѐ самостійної діѐльності майбутніх 

фахівців (Купенко, 2020). 

Аналіз актуальних досліджень. Понѐттѐ проюктної компетентності не 

ю новим у педагогіці та зустрічаютьсѐ в дослідженнѐх Н. Голуб, Ж. Горіна, 

О. Горошкіна, Л. Іванової, С. Караман, К. Климова, О. Лябашенко, 

Н. Матѐш, М. Пентиляк, О. Потапенко та ін. 

Мета статті – розкрити теоретичні засади формуваннѐ проюктної 

компетентності в майбутніх бакалаврів. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні 

положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі 

ѐкого вивчаятьсѐ джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, 

систематизації й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна діѐльність в межах проюктної 

діѐльності бакалаврів вклячаю в себе низку умовних етапів: пошуковий 

(визначеннѐ теми проюкту, пошук і аналіз проблеми, постановка мети 

проюкту); аналітичний (зібраннѐ й вивченнѐ інформації, аналіз наѐвної 

інформації, пошук оптимального способу досѐгненнѐ мети проюкту, побудова 

алгоритму діѐльності, складаннѐ плану реалізації проюкту: покрокове 

плануваннѐ робіт, аналіз ресурсів); практичний (виконаннѐ запланованих 

технологічних операцій, поточний контроль ѐкості, внесеннѐ змін у роботу); 

презентаційний (підготовка презентаційних матеріалів, презентаціѐ проюкту, 

вивченнѐ можливостей використаннѐ результатів проюкту) та контрольний 

(аналіз результатів виконаннѐ проюкту, оцінка ѐкості виконаннѐ проекту), що 

в загальних рисах відповідаю класифікації етапів: перший етап –  актуалізаціѐ 
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знань, проѐв зацікавленнѐ до теми, визначеннѐ мети вивченнѐ конкретного 

матеріалу, другий етап – осмисленнѐ нової інформації, критичне читаннѐ та 

письмо, третій етап – роздуми або рефлексіѐ, формуваннѐ власної думки 

стосовно навчального матеріалу, четвертий етап – узагальненнѐ й оцінка 

власної діѐльності. 

У проюктному навчанні проѐвлѐютьсѐ раціональне сполученнѐ 

теоретичних знань і практичних дій під час вирішеннѐ конкретної проб-

леми, використовуютьсѐ сукупність проблемних, дослідницьких, практич-

них методів роботи, за своюя сутністя завжди творчих (Косович, 2011). 

Проюктна компетентність бакалаврів педагогічного напрѐму 

підготовки, вклячаю, крім позначеної у визначенні, ще дві важливих 

складових: організаційну і методичну. Длѐ вчителѐ важлива не тільки 

здатність і готовність до проюктної діѐльності, а й здатність керувати ціюя 

діѐльністя в колективі, підбирати тематику та зміст проюктів, оцінявати, ѐк 

процес виконаннѐ проюкту відповідно до його етапів та діѐльність кожного 

окремого учнѐ щодо виконаннѐ проюкту, так і результат проюктної 

діѐльності, та її презентація. 

Можна виділити такі етапи проюктної діѐльності педагога: 

− мотиваційний етап. Педагог або отримую зовнішня інформація про 

можливі конкурси, проюкти, дослідженнѐ, у ѐких він може взѐти участь, або 

сам пропоную напрѐми проюктної діѐльності. У педагога формуютьсѐ досвід 

організації мережевої взаюмодії з іншими учасниками освітнього процесу; 

− етап цілепокладаннѐ. Педагог усвідомляю власні педагогічні, 

методичні та технологічні цілі цього виду діѐльності, пропоную план 

виконаннѐ проюкту, формуляю проблему учнѐм, мотивую їх до її вирішеннѐ; 

− етап плануваннѐ. Педагог аналізую наѐвну в закладі освіти 

матеріальну базу, підбираю тематику проюктів, готую зразкові пропозиції 

щодо реалізації, намічаю етапи виконаннѐ проюкту, продумую розподіл 

ролей серед учнів щодо його виконаннѐ. Керівник проюкту продумую 

можливість залученнѐ інших освітѐн до реалізації, консультуваннѐ чи 

експертної діѐльності, а потім розроблѐю сценарій реалізації проюктної 

діѐльності; 

− етап створеннѐ проюкту. Педагог розмежовую ролі всіх учасників 

проюкту відповідно до сценарія, організовую діѐльність учнів щодо 

створеннѐ проюктів, проводить консультуваннѐ щодо проюкту та 

моніторинг роботи над ним, проводить колективне обговореннѐ 

проміжних результатів; 
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− контрольний етап. При цьому важливим етапом перевірки та оцінки ю 

організаціѐ самоконтроля учнів, рефлексії їх діѐльності над своїми 

проюктами. Контроль та корекція можна проводити ѐк індивідуально з 

кожним учнѐм, так і з групоя (у цьому випадку учні зможуть самі спробувати 

себе ѐк експерти, а також провести попередній захист проюктів); 

− представленнѐ проюкту. На даному етапі учні презентуять та 

захищаять свій проюкт. У ѐкості експертів виступаять не самі учні, а 

педагоги, ѐким доручено ця роль. На даному етапі відбираятьсѐ кращі 

роботи длѐ подальшого розглѐду й висуваннѐ на конкурси та конференції; 

− етап рефлексії: учні спільно з педагогом підбиваять підсумки своюї 

діѐльності, ділѐтьсѐ враженнѐми, залишаять побажаннѐ на майбутню 

(Іванова, 2014; Матѐш, 2014). 

До основних компонентів проюктної компетентності вчителѐ нами 

віднесено структурний та функціонально-процесуальний, що забезпечуять 

відповідність цілѐм та змісту навчаннѐ. До складу структурного компонента 

проюктної компетентності входѐть: когнітивний, культурологічний, 

технологічний, комунікативний, рефлексивний та інноваційний елементи. 

Когнітивний елемент відображаю процеси аналізу й переробки 

інформації, що надходить. Пошук, збираннѐ, аналіз, обробка інформації 

дозволѐю продуктивно її використовувати в процесі вирішеннѐ проюктних 

завдань. Розглѐдаятьсѐ види проюктів на основі методу, що переважаю у 

проюкті. Розкриваятьсѐ методики підходу до проблем актуалізації проюкту, 

визначеннѐ цілей, предмета, завдань дослідженнѐ. Зміст когнітивного 

елемента розкриваютьсѐ через сукупність знань теоретичного та 

методичного характеру. 

Культурологічний елемент сприѐю вибору умов, визначальних 

важливих ціннісних оріюнтацій; викликаю потребу в розвиткові моральної 

системи цінностей під час проюктної діѐльності; вироблѐю культуру 

проюктної діѐльності. Це завжди процес творчості з усіма необхідними 

характеристиками творчості. За культурологічного підходу до проблеми 

проюктної освіти необхідно, щоб учитель створявав умови щодо освоюннѐ 

та передачі педагогічних цінностей і технологій, що забезпечуять творчу 

самореалізація й саморозвиток особистості учнѐ. 

Технологічний елемент відображаю розуміннѐ структури процесу 

проюктуваннѐ, створеннѐ власного продукту ѐк результату проюктної 

діѐльності або презентація підсумків дослідженнѐ. 

Комунікативний елемент вклячаю комплекс умінь, що визначаять 

розуміннѐ, уміннѐ спілкуватисѐ, що дозволѐю використовувати різноманітні 
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форми та способи контактів у робочій групі, що маю одну мету, об’юднану у 

вирішенні поставленої проблеми. 

Рефлексивний елемент визначаю усвідомленнѐ свого рівнѐ 

саморегулѐції особистості, власних досѐгнень, допомагаю оцінити 

досѐгненнѐ, придбані і під час проюкту, спираячись на свій суб’юктивний 

досвід. Це роздум, спрѐмоване на осмисленнѐ своїх дій, самооцінка під час 

виконаннѐ проюктів. 

Інноваційний елемент характеризую запровадженнѐ нововведеннѐ 

(наприклад, отриманнѐ нового результату) у практику проюктної діѐльності, 

оформленнѐ результатів роботи чи способів дослідженнѐ. 

Функціонально-процесуальний компонент проюктної компетентності 

представлений особистісним, мотиваційним, інтерактивним, нормативним 

та оцінним елементами: 

Особистісний елемент відображаю володіннѐ досвідом 

самоорганізації, пошук умов успішності в реалізації проюктної діѐльності; 

спрѐмований на самопізнаннѐ в поданні результатів своюї роботи. 

Мотиваційний елемент визначаю мотиви оволодіннѐ та здійсненнѐ 

проюктної діѐльності в навчально-виховному процесі. 

Інтерактивний елемент передбачаю створеннѐ розвитку особистості, 

самореалізації, творчості. Як домінувальний компонент проюктної 

компетентності, він формую активну самостійну та творчу роботу учасників 

проюктуваннѐ. Наѐвність інтерактивного елемента викликаю стимуляваннѐ, 

самоконтроль за перебігом діѐльності, оріюнтація на цілісність процесу, 

прогнозуваннѐ варіантів та ймовірність досѐгненнѐ мети. 

Наѐвність нормативного елемента характеризуютьсѐ нормами 

взаюмодії під час проюктної діѐльності. 

Оцінний елемент передбачаю вміннѐ передбачати та прогнозувати 

розвиток педагогічного процесу у вирішенні завдань, поставлених у ході 

реалізації проюктної діѐльності. 

Усі компоненти проюктної компетентності вчителѐ вимагаять 

процесів самореалізації й перепідготовки в системі безперервного 

підвищеннѐ кваліфікації (Іванова, 2014). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Проюктна компетентність ѐк складова частина професійної компетентності 

ю показником особистісного розвитку педагога та свідчить про його 

готовність до здійсненнѐ проюктної діѐльності на змістово-процесуальному 

та операційному рівнѐх. Проюктна компетентність ѐк інтегративна 

характеристика вчителѐ відображаю, з одного боку, наѐвність у нього 
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успішного досвіду педагогічного проюктуваннѐ, зокрема моделяваннѐ 

(здійсненнѐ педагогом продуктивної професійної діѐльності в логіці 

проюкту), а з іншого – готовність здійснявати розробку та реалізація 

взаюмопов’ѐзаних педагогічних проюктів, що допомагаять формувати у 

здобувачів освіти позитивний життювий досвід в умовах постійно освітньої 

практики, що зміняютьсѐ. 
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SUMMARY 
Kuchai Tetiana, Zapotichna Maria, Ievlev Oleksandr, Sulym Olga, Mukan Natalia, 

Kuchai Oleksandr, Bida Olena. Formation of project competence in future bachelors. 
The article considers formation of project competence in future bachelors. A number 

of conditional stages of project activity of bachelors are singled out. The components of 
project competence of bachelors of pedagogical direction are considered. It is noted that 
formation of project competence of future bachelors is designed not only to ensure that 
students gain experience in project activities, but also the experience of gradually 
complicating such activities. The main components of the project competence of the 
specialist are highlighted: structural and functional-procedural, which ensure compliance 
with the objectives and content of training. 

The project competence of bachelors in the pedagogical field of training, includes in 
addition to the two other important components: organizational and methodological. Not 
only the ability and readiness for project activities are important for the teacher, but also the 
ability to manage these activities in the team, select topics and content of projects, evaluate 
both the project implementation process according to its stages and the activities of each 
individual student. 

Project competence as an integral part of professional competence is an indicator of 
personal development of the teacher and indicates his readiness to carry out project 
activities at the content-procedural and operational levels. Project competence as an 
integrative characteristic of a teacher reflects, on the one hand, his successful experience in 
pedagogical design, including modeling (teacher’s productive professional activities in project 
logic), and on the other – willingness to develop and implement interrelated pedagogical 
projects that help to form in students positive life experience in the conditions of constantly 
changing educational practice. 

Key words: project competence, future bachelors, activity, teacher, education. 
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МОНІТОРИНГ КРЕАТИВНОГО ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ 
 

Сучасна професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів відходить 
від традиційної оріюнтації на формуваннѐ фахових знань та вмінь – hard skills, 
намагаячись створити умови длѐ розвитку сучасних клячових компетенцій або 
навичок, ѐкі необхідні длѐ ефективної професійної траюкторії у ХХІ ст. – 
креативності та критичного мисленнѐ сучасного фахівцѐ. Означені вміннѐ та 
навички у інженерів-програмістів ю навичками високого порѐдку та стимуляять 
зміцненнѐ аналітичного потенціалу майбутніх фахівців. Тому в системі професійної 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів застосовуятьсѐ інструменти 
моніторингу рівнѐ їх сформованості – анкети самооціняваннѐ, карти понѐть, що 
дозволѐять та оцінявати ці компетенції в межах занѐттѐ та у співвідношенні з 
конкретним освітнім змістом та професійноя компетентністя.  

Ключові слова: моніторинг, креативне мисленнѐ, критичне мисленнѐ, 
майбутні інженери-програмісти, професійна освіта. 
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Постановка проблеми. Сучасна професійна освіта в останні роки в 

усьому світі відходить від традиційної оріюнтації на формуваннѐ лише 

фахових знань та вмінь – hard skills, намагаячись створити умови длѐ 

розвитку сучасних клячових компетенцій, або навичок, ѐкі необхідні длѐ 

сучасного фахівцѐ длѐ ефективної професійної траюкторії у ХХІ ст. Розвиток 

технологій, глобалізаціѐ, демографічні проблеми активно зміняять 

суспільство, визначаячи найважливіші вміннѐ: соціальні, критичне 

мисленнѐ, вирішувати проблеми, співпрацѐ з іншими лядьми. Знань та 

вмінь, ѐкі формувала професійна освіта в минулому наразі, уже 

недостатньо длѐ того, щоб стати успішним фахівцем у наш час і в 

майбутньому, тому основними навичками в сучасних фахівців установлено 

інтелект, креативність, соціальні вміннѐ, що розвиваятьсѐ протѐгом усього 

життѐ лядини (UNESCO, 2016). 

Система професійної освіти також переосмисляю свої цілі та вклячаю в 

освітні програми дедалі ширший перелік навичок. Так, важливими 

навчальними результатами у Стандарті фахової передвищої освіти за 

освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр з галузі знань 

12 Інформаційні технології, спеціальності 121 Інженеріѐ програмного 

забезпеченнѐ (далі – Стандарт) визначено: широкий спектр когнітивних та 

практичних умінь та навичок, ѐкі необхідні длѐ розв’ѐзаннѐ складних задач у 

спеціалізованих сферах професійної діѐльності та навчанні; знаходженнѐ 

креативних рішень або відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні 

ѐк професійні, так і навчального характеру проблеми на основі ідентифікації 

та застосуваннѐ даних; уміннѐ планувати, аналізувати, контролявати та 

оцінявати результати власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому 

контексті (Стандарт, 2021), що неможливо без розвитку креативності та 

формуваннѐ критичного мисленнѐ.  

Означені вміннѐ та навички в інженерів-програмістів ю навичками 

високого порѐдку та стимуляять зміцненнѐ аналітичного потенціалу 

майбутніх фахівців. Проте, у системі професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів відсутнѐ формальна оцінка рівнѐ сформованості їх 

креативності та вміннѐ критично мислити, у практиці немаю таких 

педагогічних технологій та оціночних інструментів, ѐкі дозволѐять 

формувати й оцінявати ці компетенції в межах традиційного занѐттѐ та у 

співвідношенні з конкретним освітнім змістом.  

Аналіз актуальних досліджень. У сучасному освітньо-науковому 

середовищі предметом обговореннѐ і дискусій нині ю думки фахівців щодо 

необхідності формуваннѐ та розвитку тих чи інших компетентностей, що 
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визначаять успішність діѐльності майбутніх інженерів-програмістів. 

Зокрема, щодо професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

важливими ю праці таких ІТ-професіоналів та науковців, ѐк Е. Декстра, 

В. Дронов, А. Ершов, С. Макконелл, І. Одінцов, Н. Прохоренок, Г. Цейтін та ін. 

Аспектам компетентнісного підходу у професійній підготовці 

майбутніх інженерів-програмістів, метоя ѐкого ю розвиток у студентів-

програмістів здібностей освоявати новий досвід на основі 

цілеспрѐмованого формуваннѐ творчого і критичного мисленнѐ, досвіду й 

інструментарія навчально-дослідницької діѐльності, присвѐчені роботи 

Л. Гришко, М. Колѐди, У. Когут, З. Сейдаметової, І. Семерѐк, 

Д. Щедролосьюва та ін. 

Метою статті ю аналіз технологій моніторингу рівнѐ сформованості 

креативного та критичного мисленнѐ майбутніх інженерів-програмістів у 

процесі професійної підготовки.  

Методи дослідження: використано теоретичний аналіз науково-

методичної літератури з визначеної проблематики, порівнѐннѐ й 

узагальненнѐ даних, зіставленнѐ поглѐдів науковців та практиків у сфері 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів на проблему 

формуваннѐ та розвитку креативності і критичного мисленнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Компетенції критичного та 

креативного мисленнѐ не маять чіткого опису в межах освітнього 

стандарту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Проте 

співвіднесеннѐ метапредметних результатів навчаннѐ, визначених у 

Стандарті, та характеристик навичок креативного й критичного мисленнѐ 

дозволѐять зробити висновок про те, що вони близькі і настільки 

перетинаятьсѐ, що інструменти длѐ оцінки рівнѐ їх сформованості 

дозволѐять оцінити метапредметні результати професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. 

Основоя в розумінні критичного мисленнѐ можна вважати підхід, 

сформульований у роботах К. Поппера, ѐкий вважав, що найкращоя 

умовоя длѐ критичного мисленнѐ ю соціальна та професійна ситуаціѐ 

спілкуваннѐ та взаюмодії (Поппер, 1992).  

Подібним чином визначаю ситуація когнітивного розвитку Д. Хетті, за 

ѐким когнітивний розвиток, або когнітивна акселераціѐ, що відбуваютьсѐ в 

процесі навчаннѐ, ю соціальним процесом, ѐкому сприѐю ѐкісний діалог між 

учнѐми за підтримки вчителѐ. При цьому важливо, щоб будь-ѐка навчальна 

ситуаціѐ була когнітивним конфліктом, ѐкий стаю викликом длѐ мисленнѐ 

учнѐ та сприѐю розвиткові критичного мисленнѐ (рис. 1) (Hattie, 2012). 
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Рис. 1. Основні елементи критичного мисленнѐ (Delphi Report, 1988). 
 

Когнітивна візуалізаціѐ обумовляю соціалізація освітнього процесу 

на основі «взаюмозв’ѐзку та юдності абстрактно-логічного змісту 

навчального матеріалу з наочно-інтуїтивними методами» (Лябарець, 

2019) з використаннѐм когнітивних технологій (використаннѐ в освітньому 

процесі графічно-схематичного збереженнѐ комплексних пізнавальних 

завдань і мультиплікації, кольору і форми), застосуваннѐ ѐких сприѐю 

активізації процесів розвитку креативного критичного мисленнѐ та ю 

стимулом до творчої діѐльності.  

Слід зазначити, що в розумінні природи критичного мисленнѐ науковці 

та педагоги-практики, ѐкі працявали в різних країнах, у різних культурних та 

історичних контекстах, дуже близькі. Наведемо кілька визначень критичного 

мисленнѐ. «…Цілеспрѐмоване, саморегульоване судженнѐ, результатом 

ѐкого ю інтерпретаціѐ, аналіз, оцінка та висновки, а також поѐсненнѐ тих 

фактичних, концептуальних, методологічних, критеріальних підстав або 

контекстних факторів, на ѐких ґрунтуютьсѐ судженнѐ» (Facione, 1990). 

«Активний, наполегливий і ретельний розглѐд будь-ѐких переконань 

чи знань у світлі тих підстав, на ѐкі вони спираятьсѐ, та подальших 

висновків, до ѐких вони призводѐть» (Dewey, 1933). 

Науковці визначаять креативну компетентність ѐк інтегральну ѐкість 

особистості, що зумовляю на професійній основі розвиток творчих 

здібностей (Delphi Report, 1988). 

«Креативне та інноваційне мисленнѐ – це вид мисленнѐ, ѐке веде до 

інсайтів, нових підходів, свіжих поглѐдів, загалом, – це новий шлѐх 
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розуміннѐ та баченнѐ речей. Продукти креативного мисленнѐ вклячаять 

такі речі, ѐк музика, поезіѐ, танець, драматична література і технічні 

інновації. Але ю й те, що менш очевидно, наприклад, така постановка 

питань, ѐка відкриваю нові варіанти рішень, або встановленнѐ таких 

зв’ѐзків між ѐвищами, ѐкі стаять викликом длѐ наших очікувань і 

відкриваять можливість побачити світ новим чином за допомогоя уѐви» 

(Facione, 2003). 

Креативність розглѐдаять ѐк здатність представити й розробити 

принципово нові підходи до вирішеннѐ проблем, відповіді на питаннѐ, що 

стоѐть перед суб’юктом, або висловлявати ідеї, застосовуячи, синтезуячи 

та видозміняячи знаннѐ (Lucas, Claxton, Spencer, 2013). 

Під час розробки інструментів оціняваннѐ креативності та 

креативного мисленнѐ спиралисѐ на модель Б. Лукаса, у ѐкій виділено 

окремі компоненти креативності (рис. 2) (Lucas, Claxton, Spencer, 2013) та 

адаптовано під особливості підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 
 

 
Рис. 2. Складові креативного мисленнѐ 

 

До практики професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів вклячено нові форми організації навчальної діѐльності та нові 

способи досѐгненнѐ освітніх результатів, спрѐмовані на створеннѐ 

освітнього простору длѐ формуваннѐ та розвитку критичного і креативного 

мисленнѐ. Діѐльність у такому освітньому середовищі вимагаю побудови 

навчальної ситуації нетрадиційним чином, ѐкі відкриваять длѐ майбутніх 

інженерів-програмістів можливість застосовувати та розвивати компетенції 
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критичного і креативного мисленнѐ. Такі завданнѐ даять можливість 

самостійно заглибитись в освітній контент, відкриваячи широке поле длѐ 

роботи з освоюннѐ майбутньої професійної діѐльності. 

Основними характеристиками завдань, ѐкі визначаять рівень 

сформованості креативного та критичного мисленнѐ в майбутніх 

інженерів-програмістів, ю: 

- навчальна задача передбачаю більше одного або безліч можливих 

розв’ѐзків; 

- у центрі завданнѐ лежить або міні-проюкт, або створеннѐ 

(конструяваннѐ) деѐкого продукту з використаннѐм нестандартних засобів; 

- завданнѐ даю можливість длѐ розвитку окресленого сяжету в межах 

заданої проблеми; 

- завданнѐ передбачаю роботу групи з можливим виділеннѐм 

підзадач длѐ автономної чи парної роботи; 

- завданнѐ вимагаю самостійного пошуку необхідної інформації у 

відкритих джерелах; 

- завданнѐ з певної дисципліни може вклячати пошук та 

використаннѐ інформації з інших джерел; 

- застосуваннѐ комплексу педагогічних технологій проблемного нав-

чаннѐ, ігрових елементів, проюктуваннѐ, експериментуваннѐ, дискусії та ін. 

Навчальні ситуації подібного типу спиратисѐ на застосуваннѐ 

технологій змішаного навчаннѐ, ѐкі передбачаять задіѐннѐ можливостей 

Інтернету та комп’ятерної техніки. Так, мобільне навчаннѐ пропоную 

використовувати будь-ѐкі цифрові носії (комп’ятер, електронну книгу і 

т. д.) длѐ отриманнѐ інформації в зручному кожному варіанті, а 

інформаційна підтримка спільного навчаннѐ передбачаю наѐвність завдань 

на груповий пошук вирішеннѐ проблем із використаннѐм Інтернету. 

Також добре вписуютьсѐ в креативні навчальні ситуації стратегіѐ Flipped 

learning (з англ. – перевернутий клас), що зміняю роботу в аудиторії та са-

мостійної роботи місцѐми: студенти вдома вивчаять матеріал, що стосуютьсѐ 

виконання практичної роботи в аудиторії (Europass Teacher Academy, 2020). 

Під час роботи з креативними завданнѐми ролі викладача та 

студентів майбутніх інженерів-програмістів розподілені не так, ѐк на 

занѐтті за традиційної організації: 

- студенти набуваять самостійності у виборі плану, обсѐгу та форм 

роботи, а викладач надаю можливість проѐвити самостійність, підібравши 

відповідне завданнѐ; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

96 

- студенти можуть бути в ролі викладача один длѐ одного, працяячи 

в парі чи групі, а викладач стаю консультантом длѐ самостійно працяячих 

команд і підтримую їх продуктивну роботу; 

- студенти беруть участь в оціняванні ѐк результатів занѐттѐ, так і 

процесу роботи, використовуячи інструменти самооціняваннѐ, викладач 

маю можливість не лише оцінявати результати вивченнѐ дисципліни, а й 

здійснявати моніторинг формуваннѐ та розвитку компетенції критичного і 

креативного мисленнѐ в майбутніх інженерів-програмістів. 

Длѐ моніторингу рівнѐ сформованості критичного та креативного 

мисленнѐ в майбутніх інженерів-програмістів застосовуять інструменти 

«автентичного» оціняваннѐ, під час ѐкого вивчаютьсѐ те, ѐк студент 

справлѐютьсѐ з реальними професійними завданнѐми за певними 

індикаторами. Індикатором у такому оціняванні виступаять поведінка під 

час виконаннѐ завданнѐ, створений продукт, особисті та групові досѐгненнѐ.  

Усі інструменти длѐ оціняваннѐ рівнѐ сформованості критичного та 

креативного мисленнѐ в майбутніх інженерів-програмістів відповідаять 

вимогам до формувального оціняваннѐ й відповідаять його клячовим 

характеристикам: 

- вбудовані у процес викладаннѐ та професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; 

- передбачаять обговореннѐ навчальних цілей зі здобувачами 

освіти; 

- залучаять студентів до самооціняваннѐ або партнерського 

оціняваннѐ;  

- забезпечуять зворотний зв’ѐзок і допомагаять студентам 

визначити наступні кроки в навчанні; 

- стимуляять рефлексія та комунікація на занѐтті. 

Основними інструментами длѐ оціняваннѐ рівнѐ сформованості 

критичного та креативного мисленнѐ в майбутніх інженерів-програмістів ю 

анкета критеріального оціняваннѐ (табл. 1) та карти понѐть.  

У таблиці 1 наведено приклад анкети длѐ критеріального оціняваннѐ 

та самооціняваннѐ компетенцій (навичок) критичного і креативного 

мисленнѐ, ѐкі необхідні майбутнім інженерам-програмістам під час 

виконаннѐ будь-ѐких дослідницьких та проюктних робіт. Головним у 

структурі таблиці 1 ю чітке виділеннѐ рівнѐ досѐгнень, ѐкий показую, 

наскільки сформовані оцінявані компетенції (навички) креативного та 

критичного мисленнѐ. У більшості рубрик виділѐютьсѐ 3-4 таких рівнѐ, ѐкі 

можуть бути марковані, наприклад, ѐк високий, середній, низький, або 
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позначені цифроя; у інших, ѐк у рубриці, що оціняю роботу з даними, 

кожному рівня приписуютьсѐ певний бал, що дозволѐю дати не тільки 

ѐкісну, а й кількісну оцінку рівня сформованості компетентності 

креативного та критичного мисленнѐ. 

Таблицѐ 1  

Анкета для самооцінювання критичного і креативного мислення 
Критерії Рівні досѐгнень 

1 2 3 4 

Робота з 
інформаціюя 

Я можу вказати 
найбільш 
важливу 
частину 
інформації, ѐку 
ѐ вивчая 

Зазвичай ѐ 
можу сказати, 
ѐка частина 
інформації 
найбільш 
важлива 

Іноді ѐ не 
розумія, ѐка 
інформаціѐ 
важлива, а ѐка 
– незначна  

Я зазвичай не 
можу вказати 
різниця між 
тим, що 
важливо і не 
важливо  

Висновки та 
умовиводи 

Я використовуя 
свої знаннѐ, 
формуляя 
висновки та 
умовиводи і 
перевірѐя, чи 
правий ѐ 

Я 
використовуя 
свої знаннѐ, 
щоб зробити 
висновки і 
перевірити, чи 
правий ѐ 

Зі сторонньоя 
допомогоя ѐ 
можу зробити 
висновок, але 
іноді ѐ не мая 
длѐ цього 
вагомих причин 

Я насилу 
робля 
висновки 
 

Допитливість Я робля все 
можливе, щоб 
більше 
дізнатисѐ про 
нові факти та 
ідеї 

Я докладая 
зусиль, щоб 
більше 
дізнатисѐ про 
нові  факти та 
ідеї 

Я дізнаясѐ про 
нові факти та 
ідеї, ѐкщо мені 
про це 
нагадуять 
 

Зазвичай ѐ за-
доволений 
тим, що ѐ вже 
зная, і не 
прагну дізна-
тисѐ більше 

Переконливість/ 
обґрунтованість 
суджень 

У письмовому 
або усному 
виступі ѐ можу 
докладно й 
чітко поѐснити й 
обґрунтувати 
своя думку 

Я можу 
поѐснити своя 
думку та 
обґрунтувати її 
 

Зазвичай ѐ 
можу поѐснити 
своя думку, 
але в мене не 
завжди ю вагомі 
причини її 
дотримуватисѐ 

Я не можу 
поѐснити своя 
думку 

 

Також одним із ефективних інструментів формувального оціняваннѐ 

ю карти понѐть (ментальні карти), ѐкі дозволѐять оцінити, наскільки добре 

студенти можуть бачити загальну картину окремої теми, що вивчаютьсѐ, чи 

всіюї дисципліни. Технологіѐ побудови карт понѐть застосовуютьсѐ вже 

близько 25 років, надаячи викладачу можливість виѐвити концептуальні 

знаннѐ студентів, сформованість компетенцій. 

Карта понѐть ю іюрархічно організованоя діаграмоя, що складаютьсѐ 

з вузлових точок, кожна з ѐких позначена певним понѐттѐм та пов’ѐзаних 

прѐмими лініѐми. Вузлові точки розташовані на різних іюрархічних рівнѐх, 

що відповідаять руху від загальних понѐть до конкретних. 
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Розглѐдаячи карту від вершини до основи, викладач визначаю: 

сприйнѐттѐ студентами наукових тем; рівень розуміннѐ студентами 

освітнього контенту і виѐвленнѐ хибних тлумаченнѐ понѐть; складність 

установлених студентом структурних взаюмозв’ѐзків. 

На початку роботи з даноя методикоя слід сфокусуватисѐ на ѐкісних 

аспектах карт, що відображаять точність і глибину знань студентів.  

В основу технології побудови карт понѐть закладено протиставленнѐ 

осмисленого та механічного засвоюннѐ знань студентами. Осмислене 

засвоюннѐ відбуваютьсѐ, коли нові знаннѐ свідомо й цілеспрѐмовано 

співвідносѐтьсѐ з уже існуячими всередині певної іюрархії (системи) на 

підставі невипадкових зв’ѐзків. У результаті зміняютьсѐ спосіб отриманнѐ 

індивідуального життювого та професійного досвіду, відбуваятьсѐ 

концептуальні зміни в освітньому процесі. 

Головне значеннѐ таких карт полѐгаю в тому, що співвіднесеність 

понѐть, їх взаюмопов’ѐзаність – це одна з істотних умов знаннѐ, а розуміннѐ 

може бути представлене у виглѐді багатої мережі зв’ѐзків між суттювими 

понѐттѐми з контексту дисципліни, що вивчаютьсѐ, та професійної 

діѐльності майбутніх інженерів-програмістів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, формуваннѐ та розвиток компетенцій креативного і критичного 

мисленнѐ у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів ю 

частиноя змісту освіти на рівні з професійними компетентностѐми, що 

здобуваятьсѐ у професійній освіті. Вони розглѐдаятьсѐ ѐк обов’ѐзковий 

результат освіти порѐд із різними видами грамотності, професійними 

компетентностѐми, ѐкі заклад вищої освіти маю забезпечити своїм 

випускникам, інакше вони виѐвлѐтьсѐ не підготовленими до майбутньої 

професійної діѐльності.  

Длѐ визначеннѐ рівнѐ сформованості критичного та креативного 

мисленнѐ в майбутніх інженерів-програмістів застосовуять різні 

інструменти, що відповідаять вимогам до формувального оціняваннѐ й 

відповідаять його клячовим характеристикам. 

Проте, при всій різноманітності інструментів моніторингу рівнѐ 

сформованості критичного та креативного мисленнѐ в майбутніх 

інженерів-програмістів, інструменти формувального оціняваннѐ потрібні, 

щоб зробити можливим процес пошуку й інтерпретації даних, ѐкі студенти 

та їх викладачі використовуять длѐ того, щоб вирішити, ѐк далеко студенти 

вже просунулисѐ у своюму навчанні, куди їм необхідно просунутисѐ і ѐк це 

зробити найкращим способом. 
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РЕЗЮМЕ 
Любимая Алина. Мониторинг креативного и критического мышлениѐ у будущих 

инженеров-программистов. 
Современнаѐ профессиональнаѐ подготовка будущих инженеров-программистов 

отходит от традиционной ориентации на формирование только профессиональных 
знаний и умений – hard skills, пытаѐсь создать условиѐ длѐ развитиѐ современных 
клячевых компетенций или навыков, необходимых длѐ современного специалиста длѐ 
эффективной профессиональной траектории в ХХІ в. – креативности и критического 
мышлениѐ. Указанные умениѐ и навыки у инженеров-программистов ѐвлѐятсѐ 
навыками высокого порѐдка и стимулируят укрепление аналитического потенциала 
будущих специалистов. Поэтому в системе профессиональной подготовки будущих 
инженеров-программистов применѐятсѐ инструменты мониторинга уровнѐ их 
сформированности – анкеты самооценки, карты понѐтий, позволѐящие оценивать 
эти компетенции в рамках занѐтий и в соотношении с конкретным образовательным 
содержанием и профессиональной компетентностья. 

Ключевые слова: мониторинг, креативное мышление, критическое 
мышление, будущие инженеры-программисты, профессиональное образование. 
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SUMMARY 
Lyubyma Alina. Evaluation of creative and critical thinking in future software 

engineers. 
Modern professional training of future software engineers departs from the 

traditional focus on the formation of only professional knowledge and skills – hard skills, 
trying to create conditions for the development of modern key competencies or skills needed 
for modern professionals for effective professional trajectory in the XXI century – creativity 
and critical thinking. These skills and abilities of software engineers are high-order skills and 
stimulate strengthening of the analytical potential of future professionals. Therefore, the 
system of professional training of future software engineers uses tools to monitor the level of 
their formation – self-assessment questionnaires, concept maps that allow and assess these 
competencies within the class and in relation to specific educational content and professional 
competence. 

Key words: monitoring, creative thinking, critical thinking, future software engineers, 
vocational education. 
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institutions should pay special attention to improving the quality of educational 

services and purposefully seek solutions to the problem in this direction. We are 

convinced that the enhancing of professional business communication (PBC) as 

well as intercultural business communication (IBC) is one of the promising areas of 

training future sports professionals, and a confident mastery of business 

communication skills is an attractive factor for their employment. 

The College of Physical Culture and Public Health of Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University aims to promote health and active lifestyles in 

students and communities. According to the College’s core values, the teaching 

should be student-centred in the pursuit of a high professionalism and 

students’ commitment to learning. Through collaborative efforts with 

colleagues across the University system and strategic partnerships with local 

and state public health agencies, community-based organizations, and 

corporate entities, the faculty teachers pursue activities that seek to advance 

knowledge in diverse areas of public health while simultaneously making 

contributions to the continuing capacity of Chernivtsi public health workforce 

and its efforts. Depending on their majors, the College graduates, both 

Bachelors and Masters, should be highly prepared to enter careers as physical 

education and school health teachers or in a wide variety of community, public 

health settings as well as preparing the significant qualified and specialized 

personnel in the physical education and sport sciences. 

The main task of the course Professional English for Physical Education 

Students is to teach students to use their English for international 

communication in professional contexts. Our purpose is to empower students 

with the language and life skills they need to carry and their career goals. We 

try to provide the opportunities for our students to build awareness and 

practice the language in real-life situations, develop the students’ self-

confidence to survive and succeed in professional and social encounters within 

an English-speaking global community.  

Analysis of relevant research. The problem of teaching English to PhE 

students has been investigated by many scientists. N. Nastas states that by 

learning a foreign language, students also acquire knowledge which allow them to 

understand and appreciate another culture, to broaden their spectrum of the 

career prospects (Nastas, 2017). It is necessary to mention that scientists have 

long ago predicted the peculiar role of English as a global language. Determining 

the cultural basis of English as an international language is one of the most 

complex problems in teaching according to Sandra Lee McKay (McKay, 2004, 

p. 10). Hutchinson and Waters interpret English for specific purposes as “an 
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approach to teaching English where things are taught and the teaching method is 

based on the reason why the learner wants to learn English” (Hutchinson, Waters, 

1994). It should be noted that according to M. Rosenberg “our students deserve 

the best we can give them and that includes a relaxed, but energetic and lively 

atmosphere in the classroom, creating a community to which both learners and 

teachers are eager to belong” (Rosenberg, 2004). Establishing a positive 

relationship with the teacher helps a student feel more comfortable and safer in 

their educational environments. 

In the process of learning English, Finco and Herpson state that “a unitary 

conception is created about the functioning language as a primary element of 

communication” (Finco, Herpson, 2017). Communication increases student’s 

interest in the subject, enlarges the content of education, and modernizes 

educational process. Effective communication provides qualitative approach to 

education and plays an important role in studying. Students should learn English 

on the basis of both English-speaking world and representing their country in the 

foreign language. They should try and find ways to immerse, communicate and 

master the language with the aim of bringing up their would-be high school 

students in the spirit of mutual understanding, desire to enrich and share 

common values and the best that can be found in the English-speaking world. The 

contents of teaching at high school of the leading European countries includes 

two components: general language learning and occupation specific instruction, 

the principles of teaching them being the same (Pershukova, 2006, p. 81). 

Learning professional English at the university can greatly improve the career 

opportunities in future. Albassri concludes that ESP can be “seen as applied 

General English where specific subject matter such as engineering or technology is 

taught in English to students who have qualifications in these fields, but who feel 

they need to improve their English before enrolling in further studies or entering 

the workforce” (Albassri, 2016, p. 48). We know the value of having English as a 

second language and we believe that teaching through sport is one of the most 

effective ways to engage students while learning a language. 

The aim of the study. The topicality of the given issue is emphasized by 

the fact that sport students need fluent knowledge of English in their future 

activity and in order to enhance their motivation. As a solution, different 

activities and forms of work are suggested, predominantly developed 

considering the experience of teaching English for specific purposes. 

So, the foremost objective is to foster superior levels of educational 

participation and academic success among PC and PH students, and enable 
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them to acquire the necessary job (business communication) skills to attain 

entry-level positions in the fields of fitness, wellness or health care. 

Research methods. The complex of modern methodology approaches is 

used in the article, in particular, the systematic approach helps reveal a number of 

issues in their logical sequence and a descriptive method assists in making a 

general overview of the English language teaching to physical culture and sports 

students.  

The research was conducted by questionnaire in English and investigated 

PC and PH students’ attitudes towards the problem of PBC enhancing. The 

survey was voluntary; its purpose was to collect more detailed information on 

the state of PBC skills and abilities of the students and to identify the ways of 

practical solution to the problem. 

Results. In order to achieve the goal, the following research was carried 

out to determine the current state of solving the problem of PBC enhancing in 

higher education institutions; identify methods and forms of educational 

activities used in the practice of future sports professionals training and on the 

basis of the obtained results to outline further ways of theoretical and practical 

development of the issue. 

In particular, observations during English for Specific Purposes (ESP) and 

Business English classes revealed that PC and PH students are better at such types 

of prepared PBC as a report on a given topic, presentation, writing essays on 

General English topics. However, they do not have enough skills of spontaneous 

speech, asking different types of questions, arguing their own point of view and 

opposing the interlocutor’s comments. Significant difficulties are caused by the 

written aspect of PBC, for example, written translation of professionally oriented 

texts into English, writing business letters and resumes, and keeping business 

documents. In the future professional activity, the lack of specialized knowledge 

will cause significant difficulties in conducting business conversations, discussions 

or negotiations with foreign colleagues. Lexis and grammar errors in business 

papers negatively affect the professional reputation of a specialist, become a 

serious obstacle in finding a job and launching a career. 

The PhE students were offered a test questionnaire, the peculiarity of 

which was that it was necessary to give their own answer to each question. 

Thus, we tried to motivate respondents to reveal the depth of mastery of the 

material and express a subjective attitude to the problem. It is important to 

mention that students of both the first-year (Bachelors) and the fifth-year 

(Masters) acted as respondents to realise the whole scope of the problem. In 

total forty students were involved in the survey. 
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A breakdown of the responses to the Survey Part 1 is listed below in 

Table 1. It can be clearly seen from the results that Masters are definitely more 

competent in their majors and in English; they gave positive full answers in 

favour of PBC enhancing (50-100 %), while Bachelors were not so confident and 

mostly gave partial answers (33-60 %), some of them even could not give any 

answer at all (10-27 %). One of the reasons is their level of General English is 

mostly average-low. 

Table 1  

Questionnaire. Part 1. B – Bachelors; M – Masters 
 

Questions 
Full answer 

(%) 
Partial 
answer 

(%) 

No answer 
(%) 

B M B M B M 

1. What actualizes the intercultural aspect of 
PBC for sportsmen/athletes, coaches and 
physical training teachers? 

27 50 56 50 17 - 

2. How do you imagine a modern competitive 
sports professional of European level? 

37 60 46 40 17 - 

3. What types of classroom and extracurricular 
work, implemented at the University, most 
significantly contribute to the fact that you 
would become a competitive specialist who 
has the skills of PBC? 

37 60 37 40 26 - 

4. What features in business communication 
do you consider to be important for 
sportsmen, coaches and PT teachers? You can 
choose among the given options (high 
sociability, perfect command of several 
languages, the ability to express your thoughts 
competently, flexibility in decision-making, the 
ability to cope with difficult situations in 
communication, to present yourself and your 
ideas, etc.) or give your own opinion 

30 80 57 20 13 - 

5. Name value-motivational spheres of the 
specialist in sports, which determine the 
direction of development and act as a driving 
force for your future professional activity. Is 
Business English among them? 

17 90 60 10 23 - 

6. What, in your opinion, is the most 
important factor in the successful career 
development of a modern sportsman/sports 
professional? 

47 90 40 10 13 - 
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7. Is specialized professional knowledge 
and/or knowledge of foreign languages 
(English) a key component of your successful 
future career? 

57 100 33 - 10 - 

8. What is the role of creative intelligence in 
solving professional problems of a sportsman, 
coach and PT teacher? 

20 50 60 50 20 - 

9. What do you know about critical thinking? 
Does it help to launch a career in sports? 33 60 47 40 20 - 

10. What do you do on your own to master the 
skills of PBC? 30 90 43 10 27 - 

As the inquiry included open-ended questions, the analysis of students’ 

responses let us come up with the following outcomes. Most respondents write 

that the level of their PBC must be high in order to meet the requirements of a 

modern job market and further professional development.  

Replies to the first question showed that among the relevant criteria, 

actualizing the intercultural aspect of professional business communication, 

the students mentioned exchange of experience, attracting the latest 

techniques and technology in the most productive combinations, intercultural 

interaction with foreign colleague-athletes/coaches/physical therapists 

especially today, when borders are blurred and people interact closely with 

partners from abroad who have their own cultural heritage, belong to different 

cultures. Besides, some respondents regard it is especially important to 

understand cultural and historical factors in communication processes, acquire 

specific knowledge of psychology and languages concerning verbal and 

nonverbal behavior, which also contributes to the successful intercultural 

communication. Though 17 % of first-year students couldn’t answer this query, 

students earning Master’s degree coped with it quite competently. 

Summarizing the replies to the second question, most students assume 

that a modern European-level sports professional should be a highly-educated 

and qualified specialist who has certain skills in the field of sports, is constantly 

learning, improving knowledge and skills; is a researcher and developer of new 

technologies in education and upbringing; adheres to the fundamental 

principles of evidence-based medicine and professional communicative 

practice, and also possesses necessary personality traits. 

In reply to the third question students principally mentioned practical 

classes with situational tasks as the most effective that encourage students to act 

as if they were in real life. In addition, they noted lectures, seminars, independent 

and individual-consultative work, during which students deepen theoretical 
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foundations, expand the range of knowledge about the culture of professional 

communication with its inherent technologies. But, as the outcome shows, it was 

a hard question for freshers; 26 % of them did not answer it.  

Generalizing responses to the fourth and fifth questions, among the 

proposed options PC and PH students put the following rating: 1) ability to 

express their thoughts competently; 2) to present themselves and their ideas; 

3) ability to cope with difficult situations in communication; 4) flexibility in 

decision making; 5) high sociability; 6) perfect command of several languages 

including English. Besides, they added their own ideas: ability to focus on the 

main issue, separate business and personal, listen to the interlocutor, control 

the situation, be honest etc. 

Among the value-motivational spheres such aspects were mentioned as 

desire to help others, be a pioneer, realize athlete’s potential, apply knowledge 

in practical situations, work in a team, apply modern technologies, enter the 

international arena (this included knowledge of professional business English). 

Masters also listed other characteristics: achievement (a person’s desire to 

achieve concrete and tangible results), spiritual satisfaction, preservation of 

one’s own individuality, self-development, interpersonal skills and others. 

The Survey also allowed participants to identify the most important 

factors in the successful career development of a modern sportsman/sports 

professional. The identified factors comprised: 1) qualification; 

2) motivation/self-motivation; 3) socialization. The respondents also pointed 

out focus on interaction, business orientation and self-orientation (in their 

opinion these areas are undoubtedly related to business communication in 

English, as the main means of science and sports terminology). 

The students’ feedback concerning query 7 demonstrated complete 

unanimity among Masters (100 %) and that even most first-year students 

(90 %) realise the inherence of PBE as a key component of their successful 

future career. In their opinion they need it not only to impress an employer and 

get a job, but also to grow professionally, to master new areas faster and 

better moving up the career ladder. 

The results of the survey showed participants’ awareness of creative and 

critical thinking and their role in business communication. But in students 

earning Master’s degree it is much higher than in those earning Bachelor’s 

degree. Though both groups agree that creative thinking in professional 

activities encourages athletes to think, systematize knowledge, seek and argue 

their own solution to the problem. While critical thinking, they define as the 

ability to analyse, compare, synthesize, evaluate information from any source; 
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recognise problems and ask questions; make hypotheses and evaluate 

alternatives; make a conscious choice/decision and justify it. In order to master 

the skills of professional business communication, students earning Master’s 

degree also independently watch informative videos on relevant topics, attend 

webinars, specialized courses, trainings and seminars, read professional 

literature etc.; but the most important thing, in their opinion, is practice. Only 

in practical classes, they consider, it is possible to acquire all necessary skills of 

PBC. As for freshmen earning Bachelor’s degree, who are not yet accustomed 

to self-study, they proved the need to be guided by their teachers and taught 

the basic principles of PBC from the first year of their studying at the University, 

including ESP, to help them in their future professional activity. 

Part 2 of the Questionnaire comprised a communicative situation in 

English. The task was to write a short letter of advice to an athlete/future coach 

/physical therapist on the successful development of their career. 

Unfortunately, this issue of the questionnaire turned out to be the most 

difficult to complete and led to quite satisfactory results. In particular, 23.3 % 

of the first-year respondents were not ready to express their opinions in 

English, 33.4 % partially coped with it (understood the task, expressed their 

opinion, but made a lot of grammar and lexis mistakes) and 43.3 % understood 

and completed the task generally correct. The results of the task completed by 

fifth-year students were as follows: 80 % did well, 10 % answered partially 

(correctly formulated statements, but made minor mistakes that did not affect 

the content), 10 % were unable to complete the task. Thus, the results show a 

mostly satisfactory and good level of training for intercultural communication, 

which indicates the need to pay more attention to the formation of 

intercultural competence in the training of future PC and PH professionals. 

University students, regardless of their major, must be prepared for the 

job market. The perspective to take part in different international sport events 

as referees, to train in foreign sport clubs encourages students to develop 

professional communication for better promotion in future. They should be 

ready to read and discuss job advertisements, fill and prepare resume, e-

mailing and interview procedures. We try to choose various exercises 

stimulating different aspects of studying: individual, work in pairs, group work 

encouraging students’ linguistic independence and creativity. 

We encourage students to look at some of the practical steps that they 

can take when looking for a job. Students study the language commonly used 

in resumes, listen to the advice of a career counselor. We discuss with the 
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students what a resume is. Students categorize commonly used in resumes 

words and phrases and add two more items in each section:  

Personality                     high school diploma, efficient, swimming, 

competent 

Skills                               in conversational English, diploma in Physical 

Qualifications                 education, theatre and film, fluent in English, 

Hobbies/interests           hard-working, independent, knowledge of the 

Internet, gym teacher, fitness instructor, precise, energetic, patient, organized, 

cheerful, diploma in mountain, biking. 

Then we ask students to select a job that they would enjoy and make a 

list of the qualifications, skills and personality traits that they think are 

important for that job. 

Speaking about personal skills we encourage students to discuss what 

kind of sport they prefer – team sport, self-defense techniques and martial 

arts, physical fitness or extreme sports. As warming-up exercises we ask 

students to speak about themselves, then ask their friends some questions and 

inform the group about them. 

- What sports can you play well? 

- What sports are you keen on? 

- What sports do you take up? etc. 

- Our students discuss what sport they think is: boring/interesting 

        dangerous/safe 

        cheap/expensive 

        competitive/solitary 

The students complete, listen to and then practice a telephone 

conversation, study language commonly used in resumes, share and compare 

opinions on curriculum vitae’s preparation. Discussing how to prepare a 

resume, students read the following statements: when preparing a resume, 

you should always give your age and marital status, provide a current address 

and phone number, always use your friends as references, list all your 

employment experience, always include copies of personal references, use a 

reliable e-mail address. 

After reading these statements students are asked to agree or disagree 

with each one. Then they read the steps of preparing a CV and number them in 

the best order: include a brief outline of your hobbies and interests; prepare 

the names of three references; include your name, current address, e-mail 

address, telephone numbers, point out your educational history; include other 
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training or courses that you have taken; list your work experience starting with 

your most recent employment.  

We focus the students’ attention on sport language as international one 

revising sport terms they have learnt before: rock climbing, basketball, golf, 

hockey, parachuting, football, windsurfing, weightlifting, judo, boxing, athletics, 

swimming, wrestling. 

We try to focus our students on job interviews. In pairs they discuss the 

questions: 

When was the last time you attended an interview and what was it for? 

How did you feel before, during and after the interview? 

How well or otherwise did the interview go? 

After an introductory discussion activity, students study key collocations 

and listen to some advice about interviews focusing on typical interview 

questions which leads into oral practice. Listening to advice for interviews our 

students check the appropriate boxes. 

1. Observe the proper dress code.                        Do                     Don’t 

2. Wear bright and loud clothes.  

3. Show what you know about future position. 

4. Relax and be yourself. 

5. Give a casual informal greeting. 

6. Say negative things about past employers. 

7. Maintain good eye contact. 

8. Reply with short yes or no answers. 

During second listening students evaluate both interviewers and 

interviewees and make suggestions how to improve the interviewee’s answers. 

In small groups our students discuss the questions: 

- How well prepared is each of interviewees for the interview? 

- How would you describe the emotional state of each interviewee?  

- What comments would make about the quality of the interview’s 

questions. 

We ask the students to choose one of the interviewees who did not 

perform well, then in pairs to role-play a conversation in which they should give 

some advice on how to handle interviews, share true stories about people’s 

experience in interviews – interviews that went well or badly. We encourage 

students to contribute to the discussion with jokes about people they know. 

We ask students to role-play their interview in sport club with the partners. 

They also represent press-conference in a famous sport club (group task). We 

encourage our students to introduce their favorite sportsman who takes part in 
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the conference of our university to friends and colleagues. Imagine you are 

going to have a sports conference at your college sports club. You are glad to 

present your favorite sportsman. What will you tell the group about him? 

- to be born in 

- to be going to be (always) 

- to start running/playing football etc. 

- to join the national team 

- to win several medals 

- to take part in international championships. 

The elements of role-play situations create positive atmosphere at the 

lessons involving many participants. Project work is also an important element 

of our lessons. For example, we ask our students to look at the result of the 

survey and fill in the gaps with the phrases: minority, a small number, majority, 

by far the largest, a large proportion, a significant number, percent. 

1. The … of men aged 35-60 go swimming. 

2. … number of women aged 56 and over do not participate in any of 

these sports. 

3. Only a small …  of women aged 18-35 do karate. 

4. A … of women aged 18-35 go swimming. 

5. … of men aged 56 and over do karate. 

6. Only three … of men aged 35-55 do … . 

7. A … number of men and women aged 56 and over play … . 

Our students define what sport is the most popular with the 

majority/minority of different age groups and try to recommend how to involve 

more people to these activities. 

Most of the students find that listening is more difficult than reading the 

same information. Some of them (very few) think that reading is harder than 

listening. How to improve listening? The best way is to develop our listening 

skills by identifying and solving the listening problems during the course of 

studying. There are three main stages in listening study: 

- before listening; - while listening; - after listening 

  
age 

 
swimming 

 
tennis 

 
aerobics 

 
karate 

None of 
this 

 
MEN 

18 -35 
36 -55 
56+ 

25 % 
35 % 
4 % 

32 % 
25 % 
13 % 

3 % 
3 % 
5 % 

15 % 
7 % 
3 % 

80 % 
30 % 
70 % 

 
 
WOMEN 

18 – 35 
36 – 55 
56+ 

40 % 
20 % 
7 % 

18 % 
15 % 
22 % 

28 % 
22 % 
9 % 

4 % 
5 % 
2 % 

10 % 
33 % 
60 % 
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These stages of classroom activity will help the students increase their 

ability to understand the language. The first stage includes discussing the 

content and language that the students can expect the lecturer (tutor) to use. 

During the second stage the students are practicing the skills they need to 

make notes. The last stage consists of two kinds of tasks: 

- tasks in which you analyze the language used by the lecturer (tutor);  

- tasks that focus on the content of the lecturer (tutor). 

Here the students have a chance to express their views, to argue against 

some points, to extend the discussion and so on. To participate properly in 

tutorials and seminars students will be expected to give their own opinions and 

also to respond to other people’s ideas. For example, we ask the students to 

listen and watch the video connected with the topic “What are the advantages 

and disadvantages of children’s participation in sport?” Followed by the 

discussion points: 

1. What questions does a speaker try to answer? 

2. What are the main advantages? 

3. What is the worldwide problem? 

4. Why do we want our kids to be as physically active as possible? 

5. What are the disadvantages of children’s participation in sports? 

6. What are examples of life lessons? 

7. Are life lessons good or bad experience for children? 

8. In what do parents and coaches make sure? 

Such kind of classroom activities help students to develop their listening 

and speaking skills and improve their spoken English. If during the discussion the 

communication problems arise students have to adopt strategies to solve the 

problems connected with lack of vocabulary, grammar and pronunciation. When 

the student doesn’t know a word or can’t remember it he tries to find another 

way of expressing the desired meaning. For example, if you don’t remember a 

verb “participate” use a more general word “take part”; “trainer” instead of 

“coach” etc. 

In discussions students will need to express both agreement and 

disagreement. To agree is easier than to disagree: if you agree it’s often enough 

to say “yes”, or even simply nod. It’s possible to use:  

- Yes, that’s right/true. 

- Yes, you are (quite/absolutely) right. 

- Yes, I agree.  

- Absolutely.   

- That’s a good point. 
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- That’s what I think. 

If you disagree, you will be expected to explain why you think the 

speaker is wrong. The most common way for native English speakers to signal 

disagreement is simply to begin “But…” Also, you will find: 

- But surely … 

- But don’t you think …? 

- But you can’t really mean …? 

- But there’s no evidence for that. 

- But that goes against … 

- But what about …? 

- I don’t (really) agree (with you/that…). 

- I don’t think that’s right/true. 

There are also partly agreeing or disagreeing: 

- Yes, OK, but …                              - I’m not sure about that. 

- I see what you mean, but ...             - Is there any evidence for that?  

- I take your point, but … 

- I accept that, but … 

- That may be true, but … 

- If you need to interrupt a lively discussion to get your chance to speak, 

you say: 

- Can I/Could I just say/ask … 

- If I could just say/ask … 

- I just wanted to say/ask … 

- Sorry, but I wanted to say/ask … 

Doing tests is also taken into account. For example, a tutor asks students 

to take “Sport Competition Anxiety Test” and after analyzing it to find out their 

own level of anxiety. The assistant explains the test protocol to the athlete: 

Read each statement below, decide if you “Rarely”, “Sometimes” or 

“Often” feel this way when competing in your sport, and tick the appropriate 

letter to indicate your response. 

The athlete responds to the 15 questions on the questionnaire below – 

no time limit. 

It affects me Question 

a.rarely; b.sometimes; c.often Competing against others is socially 
enjoyable 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete, I feel uneasy 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete, I worry about not 
performing well 

a.rarely; b.sometimes; c.often I am a good sportsman when I compete 
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If you have 8 “rarely” and more than “You have a low level of anxiety”; 

2 “often” and less mean the same; 3 and more “often” mean «You have an 

average level of anxiety»; 14-15 “often” mean “You have a high level of 

anxiety”. 

Conclusions. So, in order to conclude it should be said that we try to use 

these techniques while teaching English to PhE students. It helps them to 

master English in the most effective way. The results of the survey show a 

mostly satisfactory and good level of training for intercultural communication, 

which indicates the need to pay more attention to the formation of 

intercultural competence in the training of future PC and PH professionals. 

Students with high level of English are more competitive in their future 

professional activity. The knowledge of English widens their horizons, opens 

them the possibility to see the world and helps them to express themselves in 

it, to communicate with their peers, colleagues and establish themselves in the 

world of sport.  

The perspectives of the investigation may be further probing of the 

problems that arise in the process of teaching/learning of foreign languages: 

life-long foreign language learning, using IT, the impact of foreign language 

learning on new discoveries and exchange of information.  

a.rarely; b.sometimes; c.often When I compete, I worry about making 
mistakes 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete, I am calm 

a.rarely; b.sometimes; c.often Setting a goal is important when competing 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete, I get a queasy feeling in 
my stomach 

a.rarely; b.sometimes; c.often Just before competing I notice my heart 
beats faster than usual 

a.rarely; b.sometimes; c.often I like to compete in games that demand a lot 
of physical energy 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete, I feel relaxed 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete, I am nervous 

a.rarely; b.sometimes; c.often Team sports are more exciting than 
individual sports 

a.rarely; b.sometimes; c.often I get nervous wanting to start the game 

a.rarely; b.sometimes; c.often Before I compete I usually get uptight 
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РЕЗЮМЕ 
Матийчак Алёна, Гладкоскок Леся, Мурадханян Ирина, Рубанец Татьяна. 

Повышение навыков делового общениѐ у студентов специальности «Физическаѐ 
культура и спорт». 

В статье рассматриваятсѐ основные проблемы обучениѐ 
профессиональному деловому общения студентов специальности «физическаѐ 
культура и спорт». Актуальность данной статьи подчеркиваетсѐ тем, что 
студентам данной специализации необходимо свободное владение английским 
ѐзыком длѐ дальнейшей спортивной деѐтельности и повышениѐ их 
профессиональной мотивации. В качестве решениѐ предлагаятсѐ различные виды 
деѐтельности и формы работы, преимущественно разработанные с учетом опыта 
преподаваниѐ английского ѐзыка длѐ профессиональных целей. В статье использован 
комплекс современных методологических подходов; в частности, системный подход 
помогает выѐвить рѐд вопросов в их логической последовательности, а 
описательный метод помогает сделать общий обзор преподаваниѐ английского 
ѐзыка студентам указанной специальности. 

Ключевые слова: профессиональное деловое общение (ПДО), межкультурное 
деловое общение (МДО), физическаѐ культура и спорт (ФКС), английский длѐ 
специальных целей (АСЦ). 

АНОТАЦІЯ 
Матійчак Альона, Гладкоскок Леся, Мурадханян Ірина, Рубанець Тетяна. 

Підвищеннѐ навичок ділового спілкуваннѐ у студентів за спеціальністя «Фізична 
культура та спорт». 

У статті розглѐдаятьсѐ основні шлѐхи та напрѐми викладаннѐ професійної 
ділової іноземної мови та її значеннѐ длѐ підготовки майбутніх спортсменів. Мета 
статті полѐгаю в покращенні рівнѐ академічної успішності й підвищенні мотивації 
серед студентів-спортсменів. До уваги пропонуятьсѐ різноманітні види діѐльності 
в процесі вивченнѐ ділового спілкуваннѐ на основі досвіду викладаннѐ англійської мови 
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за професійним спрѐмуваннѐм. У даній роботі використано комплекс сучасних 
методичних прийомів. Системний підхід допомагаю розкрити низку питань у їх 
логічній послідовності, а описовий метод допомагаю скласти загальний оглѐд щодо 
викладаннѐ іноземної мови студентам-спротсменам. Дослідженнѐ проводилосѐ 
також шлѐхом анкетуваннѐ англійськоя мовоя та мало на меті з’ѐсувати 
ставленнѐ студентів до проблеми підвищеннѐ рівнѐ академічної успішності. 
Опитуваннѐ було добровільним. Метоя було зібрати більш детальну інформація 
про стан умінь і навичок студентів-спортсменів та визначити шлѐхи практичного 
вирішеннѐ проблеми. Результати анкетуваннѐ свідчать про достатньо хороший 
рівень підготовки до міжкультурної комунікації. Але слід звернути увагу на 
необхідність приділѐти більшу увагу формування міжкультурної компетенції в 
процесі підготовки майбутніх фахівців. Перспектива брати участь у різних 
міжнародних спортивних заходах у ѐкості суддів, тренуватисѐ в закордонних 
спортивних клубах маю важливе практичне значеннѐ та спонукаю студентів 
розвивати професійне спілкуваннѐ. У статті представлено комплекс різноманітних 
вправ, ѐкі сприѐять ефективному засвоюння навчального матеріалу: індивідуальну, 
групову та роботу в парах, що суттюво покращую рівень знань іноземної мови 
здобувачів освіти. У подальшій перспективі знаннѐ англійської мови відкрию шлѐх не 
тільки до вільного спілкуваннѐ, але й допоможе студентам розширити світоглѐд, 
відкрию їм можливість побудувати успішну кар’юру у світі спорту. 

Ключові слова: професійне ділове спілкуваннѐ (ПДС), міжкультурне ділове 
спілкуваннѐ (МДС), фізична культура та спорт (ФКС), іноземна мова за професійним 
спрѐмуваннѐм (ІМПС). 
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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДІВ ФОКУС-ГРУПИ, ПОРТФОЛІО, ЕСЕ 
 

Розкрито методи, що забезпечуять дослідника опосередкованоя 
інформаціюя й належать до категорії методів збору вторинних даних: метод фокус-
групи, портфоліо, есе та ін. Виокреслено елементи, ѐкі вклячаять моніторингові 
дослідженнѐ ѐкості освіти за допомогоя методу фокус-груп. Показано призначеннѐ 
фокус-групи. Виокремлено складові сценарія засіданнѐ фокус-групи. 
Охарактеризовано найбільш пропоновані позиції респондентів. Представлено 
основні види звіту у фокус-групових дослідженнѐх. Матеріали портфоліо ю основоя 
длѐ аналізу професійно-педагогічної діѐльності педагогічного працівника. Виписано 
мету створеннѐ портфоліо, виокремлено типи портфоліо, перераховано завданнѐ, 
ѐкі здійсняю портфоліо, виписано функції, практичне значеннѐ. Указано критерії, за 
ѐкими класифіковано портфоліо. Есе допомагаю і педагогу, і майбутньому фахівця 
грамотно формулявати власні думки, структурувати інформація, установлявати 
причиново-наслідкові зв’ѐзки, удосконалявати стиль мовленнѐ. Показано мету есе, 
форми, складники, від ѐких залежить ѐкість есе та етапи написаннѐ есе.  

Ключові слова: моніторингові дослідженнѐ, ѐкість вищої освіти, методи, 
метод фокус-групи, портфоліо, есе. 
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Постановка проблеми. Проблема забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти 

актуалізуютьсѐ на початку ХХІ століттѐ в усіх країнах світу. Україна здійсняю 

модернізація освітньої галузі в контексті ювропейських вимог.  

В основу забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти покладено трактуваннѐ ѐк 

основного ресурсу – підготовку конкурентоспроможних фахівців. Тому 

збільшуютьсѐ увага до розвитку вищої освіти, до підвищеннѐ рівнѐ 

відповідальності університетів, метоя ѐких ю наданнѐ ѐкісних освітніх 

послуг, результативності інноваційної діѐльності, що контроляютьсѐ за 

допомогоя виміряваннѐ механізмів системи забезпеченнѐ ѐкості вищої 

освіти.  

Проблема забезпеченнѐ й оціняваннѐ ѐкості вищої освіти набуваю 

особливої актуальності сьогодні в Україні, де їй виділѐютьсѐ визначальне 

місце в освітній політиці. 

Аналіз актуальних досліджень. Моніторинг ѐкості вищої освіти, 

методи, що забезпечуять дослідника опосередкованоя інформаціюя і 

належать до категорії методів збору вторинних даних: метод фокус-групи, 

портфоліо, есе та ін. розглѐдали О. Гейко, О. Диѐк, М. Кісіль, І. Коломіюць, 

Т. Кудрѐвцева, С. Лапшин, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Лѐшенко, В. Момот, 

О. Михайлич, О. Ніколенко, О. Островерх, В. Приходько, О. Туржанська, 

Г. Хімічева, Т. Хоруженко, Є. Хриков та інші. 

Мета статті – з’ѐсувати сутність моніторингових досліджень ѐкості 

вищої освіти за допомогоя методів фокус-групи, портфоліо, есе. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні, що даю змогу 

обґрунтувати вихідні положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-

аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ джерела із застосуваннѐм 

синтезу, аналізу, систематизації й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Розкриюмо методи, що забезпечуять 

дослідника опосередкованоя інформаціюя і належать до категорії методів 

збору вторинних даних: метод фокус-групи, портфоліо, есе та ін. 

Моніторингові дослідженнѐ ѐкості освіти за допомогоя методу 

фокус-груп вклячаять такі елементи:  

1. Участь у процесі моніторингу певної кількості респондентів, ѐкі 

зібрані в одному місці.  

2. Взаюмодіѐ учасників. На засіданнѐх фокус-груп між суб’юктами 

заохочуятьсѐ взаюмодіѐ один із одним. 

3. Здійсненнѐ модератором обговореннѐ запропонованих проблем. 

Модератор дію відповідно до цілей та завдань дослідженнѐ.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

117 

4. Використаннѐ сценарія під час проведеннѐ фокус-груп.  

Призначеннѐ Фокус-групи: виѐвленнѐ спектру думок з проблеми, що 

досліджуютьсѐ, пошук з’ѐсуваннѐ певної поведінки лядей у тих чи інших 

сферах.  

Визначеннѐ ефективності фокус-групи: комфортне відчуттѐ більшості 

лядей, що залучені до дискусії ѐк частина групи. Якщо правильне здійсненнѐ 

методу, то в учасників групи з’ѐвлѐютьсѐ більше можливостей длѐ отриманнѐ 

поглибленої інформації, ніж під час індивідуальних інтерв’я. 

Сценарій засіданнѐ фокус-групи складаютьсѐ з 7 складових: цілі даного 

дослідженнѐ (виклад); склад групи (визначеннѐ складу); вступне слово 

модератора (оголошеннѐ теми дискусії, регламент проведеннѐ, інструкціѐ 

учасникам); знайомство з респондентами, проголошеннѐ положень 

проблеми (початкова стадіѐ); розглѐдаятьсѐ загальні теми, до ѐких входить 

конкретна проблема: імідж кандидата, ставленнѐ до події тощо (обговореннѐ 

основної проблеми), перелік конкретних питань і аспектів, про ѐкі замовник 

бажаю отримати деталізовану інформація, тобто відбуваютьсѐ перехід від 

загальних питань до конкретних (конкретне обговореннѐ); оглѐд висловлених 

позицій, додаткове обговореннѐ думок, ѐкі були висловлені в ході 

дослідженнѐ, оголошеннѐ подѐки за роботу (фінальна частина).  

Охарактеризуюмо найбільш пропоновані позиції респондентів:  

1. Конструктивні ролі:  

– «авторитет». Досвідчена лядина, статус ѐкої викликаю повагу, ѐка 

не прагне до лідерства в групі, але її поведінка ю доброзичливоя;  

– «соязник модератора» – особа, ѐка виступаю в ѐкості захисника 

модератора, намагаютьсѐ захистити модератора від словесних нападів 

членів групи; 

– «стримані учасники». Учасники, ѐкі намагаятьсѐ не висуватисѐ на 

перший план, складаять більшість серед респонденів; 

– «сором’ѐзливі». Невпевнені в собі учасники, ѐкі прагнуть не брати 

участь у дискусії, боѐтьсѐ висловити своя думку, боячись, що з нея 

можуть не погодитисѐ інші.  

2. Деструктивні ролі.  

– «альтернативний лідер»: лядина, ѐка конкурую з модератором і 

прагне зайнѐти центральну роль;  

– «антагоніст»: учасник, ѐкий із будь-ѐкого питаннѐ, що 

обговоряютьсѐ, висловляю критичну точку зору. Виокремляять 

«раціонального антагоніста», що показую негативне ставленнѐ у стриманій і 

аргументованій манері й «агресивного антагоніста», що пред’ѐвлѐю 
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претензії ведучому в тому, що той задаю важкі питаннѐ, ѐкі виходѐть за 

межі необхідних знань тощо);  

– «мовник»: лядина групи, ѐка протистоїть модератору, втіляячи 

свої думки туманні, не конкретні, невдалі узагальненнѐ. В обговоренні 

посилаютьсѐ на колишні часи, свій досвід і його аргументи не маять 

відношеннѐ до питань, що обговоряятьсѐ;  

– «домінатор»: наполеглива лядина, ѐка схильна вимовлѐти довгі 

промови та бути першоя. Мета полѐгаю в представленні себе, а не у 

взаюмодії себе з іншими. Потребую стриманнѐ членами групи, щоб він не 

забрав велику кількість часу на свої промови;  

– «уточнявач»: його роль вимагаю уточненнѐ питань, завдань. Він не 

здатний узагальнявати прості обставини;  

– «нашіптувач»: відволікаю інших учасників своїми розмовами, його 

поведінка маю деструктивний характер. За його поведінкоя не криютьсѐ 

ворожість. 

Основні види звіту у фокус-групових дослідженнѐх:  

Усний звіт – призначаютьсѐ длѐ діалогу із замовником, застосовуютьсѐ 

на завершальному етапі дослідженнѐ, виступаю засобом роз’ѐсненнѐ 

результатів. Доцільне використаннѐ слайдів з висновками, діаграмами, 

використаннѐм фрагментів відеозаписів з епізодами обговореннѐ тощо.  

Короткий звіт у письмовій формі – подача найбільш принципових 

результатів.  

Повний деталізований звіт – вклячаю всі попередні висновки і 

пропозиції (Методика проведеннѐ фокус-груп, 2016). 

Дослідницька цінність методу фокус-груп полѐгаю в ефекті групового 

обговореннѐ, ѐке в умовах групової дискусії надаю респонденту можливість 

перебувати в ситуації спілкуваннѐ із собі подібними. При цьому зникаять 

захисні психологічні бар’юри, стимуляютьсѐ висловленнѐ емоційних 

реакцій, здійсняютьсѐ контакт усіх учасників спільного обговореннѐ. 

Охарактеризуюмо переваги фокус-груп порівнѐно з іншими методами 

збору інформації: синергіѐ (об’юднаннѐ респондентів у групи дозволѐю 

отримати ширший спектр інформації, думок і міркувань, чим спілкуваннѐ з 

окремими респондентами); креативність (робота в групі сприѐю спонтанним і 

нешаблонним відповідѐм); ефект «снігової кулі» (коментар одніюї лядини 

продовжую інший учасник, що викликаю ланцягову реакція інших учасників); 

стимуляваннѐ (у ході дискусії відбуваютьсѐ загальне збудженнѐ – бажаннѐ 

респондентів поділитисѐ своїми думками та ідеѐми); безпека (метод сприѐю 

відвертості, бо становище учасників ідентичне, вони почуваятьсѐ 
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комфортно); скрупульозність (длѐ фіксуваннѐ ходу обговореннѐ 

використовуютьсѐ аудіо та відео длѐ подальшого глибинного аналізу 

інформації); швидкість та економність (у короткі терміни відбуваютьсѐ 

отриманнѐ оперативної інформації при порівнѐно низькій вартості). 

Проблеми методу фокус-груп: складність відбору учасників (групу 

незнайомих, різних лядей, представників соціальної групи необхідно зібрати 

в один час в одному місці); неструктурованість відповідей значно ускладняю 

аналіз і опрацяваннѐ інформації; неможливість кількісної оцінки результатів 

дослідженнѐ. Результатів одніюї фокус-групи недостатньо длѐ ґрунтовних 

висновків. Загальна кількість фокус-груп, ѐкі необхідно провести, залежить від 

дослідницьких завдань. Проводѐтьсѐ 3–4 фокус-групи за одним сценаріюм. За 

потреби можливе збільшеннѐ кількості груп. 

Основні варіанти використаннѐ комплексних досліджень: фокус-групи, 

на ѐких вдаютьсѐ виѐвити нові гіпотези й апробувати робочі гіпотези 

дослідженнѐ, іноді повністя спростувати попередні, проводѐтьсѐ ѐк пілотні 

дослідженнѐ й передуять основному дослідження; фокус-групи проводѐтьсѐ 

паралельно з опитуваннѐм длѐ вирішеннѐ запропонованих завдань; фокус-

групи використовуятьсѐ й на пізніх етапах дослідженнѐ длѐ інтерпретації та 

уточненнѐ даних, отриманих у результаті опитувань; фокус-групи проводѐть 

длѐ уточненнѐ результатів вже проведенного масового опитуваннѐ, у ході 

ѐкого неможливо повністя використати спеціальні методики. Фокус-групи 

уможливляять розшифруваннѐ різних формулявань відповідей 

респондентів; оптимальноя ю така модель дослідженнѐ. На першому етапі 

проводитьсѐ серіѐ фокус-груп у різних соціальних групах. На другому етапі 

масове опитуваннѐ ѐвлѐю собоя кількісне дослідженнѐ. На другому етапі 

проводѐтьсѐ фокус-групи на уточненнѐ й поглибленнѐ отриманих результатів. 

Результати фокус-груп відображаять стандартне мисленнѐ лядей, 

глибокі психологічні процеси, креативну свідомість і даять змогу 

відповісти на питаннѐ (Михайлич, 2010).  

Портфоліо – ураховую результати, що були досѐгнуті педагогічним 

працівником у таких напрѐмах його професійно-педагогічної діѐльності: 

науковій, дослідній, освітній, виховній, самоосвітній, організаційній, 

методичній, управлінській, творчій. Матеріали портфоліо ю основоя длѐ 

аналізу професійно-педагогічної діѐльності педагогічного працівника. 

Метоя створеннѐ портфоліо ю визначеннѐ динаміки результатів 

самоосвіти педагога, професійного зростаннѐ, здатності до практичного 

застосуваннѐ психолого-педагогічних знань. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

120 

Типи портфоліо: папка (портфель) досѐгнень; рефлексивне портфоліо; 

проблемно-дослідницьке; тематичне портфоліо; портфоліо-презентаціѐ.  

Портфоліо вирішую такі завданѐ, ѐк розвиток, підтримка мотивації, 

готовності педагога до самоосвіти впродовж життѐ; розвиток рефлексії, 

поширеннѐ можливостей самонавчаннѐ; прискореннѐ моніторингу 

педагогічної компетентності, визначеннѐ професійних можливостей 

педагога; фіксаціѐ змін і професійного зростаннѐ за певний час; сприѐннѐ 

персоналізації післѐдипломної освіти педагогічного працівника в 

міжатестаційний період, підвищеннѐ рівнѐ педагогічної майстерності.  

Портфоліо забезпечую накопиченнѐ інформації, необхідної длѐ 

підвищеннѐ або підтвердженнѐ кваліфікаційної категорії педагога; 

рейтингового оціняваннѐ професійно-педагогічної діѐльності тощо. 

Практичне значеннѐ портфоліо: атестаціѐ педагогічного працівника; 

ліцензуваннѐ, акредитаціѐ закладу вищої освіти; систематизаціѐ діѐльності 

педагогічного працівника; рейтингове оціняваннѐ діѐльності педагогічного 

працівника; стимуляячий чинник саморозвитку й самовдосконаленнѐ 

педагогічного працівника (Оформленнѐ портфоліо, 2016).  

Виокремлено функції портфоліо – накопичувальна, моделявальна, 

рефлексивно-креативна, діагностична, мотиваційна, змістова, 

розвивальна, рейтингова.  

Портфоліо класифіковано за критеріѐми – за носіюм інформації (на 

папері та електронне); за метоя (портфоліо-власність і портфоліо-звіт); за 

змістом (портфоліо досѐгнень, проблемно-оріюнтоване, тематичне, 

презентаційне, комплексне порт фоліо). 

Есе – твір-міркуваннѐ невеликого обсѐгу з вільноя композиціюя, що 

виражаю індивідуальні враженнѐ, міркуваннѐ з конкретного питаннѐ, 

проблеми й не претендую на повноту й вичерпне трактуваннѐ тем. Есе 

допомагаю і педагогу, і майбутньому фахівця грамотно формулявати 

власні думки, структурувати інформація, установлявати причинно-

наслідкові зв’ѐзки, удосконалявати стиль мовленнѐ.  

Якість есе залежить від таких складників, ѐк: вихідний матеріал, що 

буде використаний (конспекти прочитаної літератури, лекцій, запису 

результатів дискусій, власні міркуваннѐ й накопичений досвід із даної 

проблеми); ѐкість обробленнѐ наѐвного вихідного матеріалу (його 

організаціѐ та докази); аргументаціѐ (наскільки точно вона співвідноситьсѐ 

з піднѐтими в есе проблемами).  
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Етапи написаннѐ есе: обмірковуваннѐ – плануваннѐ – написаннѐ – 

перевірка – виправленнѐ. У тексті есе автор вільно висловляю власні 

думки, імпровізую. 

Мета есе – творчо інтерпретувати факти, аналізувати інформація, 

оцінявати її, формулявати висновки. 

Есе використовуютьсѐ в таких формах: самостійна, творча 

(позааудиторна, домашнѐ) робота з визначеної викладачем теми; 30-ти 

хвилинний аудиторний контроль знань із вивченого матеріалу; 10-15-ти 

хвилинний вільний твір на закріпленнѐ нового матеріалу на занѐтті; 5-10-ти 

хвилинний міні-твір з метоя підбити підсумки аудиторного занѐттѐ чи з 

теми (Диѐк, 2013). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Розкрито 

методи, що забезпечуять дослідника опосередкованоя інформаціюя і 

належать до категорії методів збору вторинних даних: метод фокус-групи, 

портфоліо, есе та ін. 

Результати фокус-груп відображаять стандартне мисленнѐ лядей, 

глибокі психологічні процеси, креативну свідомість і даять змогу 

відповісти на питаннѐ. 

Портфоліо – ураховую результати, що були досѐгнуті педагогічним 

працівником у таких напрѐмах його професійно-педагогічної діѐльності: 

науковій, дослідній, освітній, виховній, самоосвітній, організаційній, 

методичній, управлінській, творчій. Матеріали портфоліо ю основоя длѐ 

аналізу професійно-педагогічної діѐльності педагогічного працівника. 

Есе – твір-міркуваннѐ невеликого обсѐгу з вільноя композиціюя, 

допомагаю і педагогу, і майбутньому фахівця грамотно формулявати 

власні думки, структурувати інформація, установлявати причинно-

наслідкові зв’ѐзки, удосконалявати стиль мовленнѐ.  

Подальшого розглѐду потребуять наукові підходи длѐ дослідженнѐ 

моніторинго-інформаційних технологій. 
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РЕЗЮМЕ 
Осередчук Ольга. Мониторинговые исследованиѐ качества высшего 

образованиѐ с помощья методов фокус-группы, портфолио, эссе. 
Раскрыты методы, обеспечиваящие исследователѐ опосредованной 

информацией и относѐщиесѐ к категории методов сбора вторичных данных: метод 
фокус-группы, портфолио, эссе и т.д. Обозначены элементы, вклячаящие 
мониторинговые исследованиѐ качества образованиѐ с помощья метода фокус-
групп. Показано назначение фокус-группы. Выделены составлѐящие сценариѐ 
заседаниѐ фокус-группы. Охарактеризованы наиболее предлагаемые позиции 
респондентов. Представлены основные виды отчета в фокус-групповых 
исследованиѐх. Материалы портфолио ѐвлѐятсѐ основой анализа профессионально-
педагогической деѐтельности педагогического работника. Выписаны цели созданиѐ 
портфолио, выделены типы портфолио, перечислены задачи, которые выполнѐет 
портфолио, выписаны функции, практическое значение. Указаны критерии, по 
которым классифицировано портфолио. Эссе помогает и педагогу, и будущему 
специалисту грамотно формулировать собственные мысли, структурировать 
информация, устанавливать причинно-следственные свѐзи, совершенствовать 
стиль речи. Показаны цели эссе, формы, составлѐящие, от которых зависит 
качество эссе и этапы его написаниѐ. 

Ключевые слова: мониторинговые исследованиѐ, качество высшего 
образованиѐ, методы, метод фокус-группы, портфолио, эссе. 

SUMMARY 
Oseredchuk Olga. Monitoring research of higher education quality using focus group 

methods, portfolio, essay. 
Methods that provide the researcher with indirect information and belong to the 

category of methods of collecting secondary data are disclosed: focus group method, 
portfolio, essay, etc. 

The results of focus groups reflect the standard thinking of people, deep psychological 
processes, creative consciousness and allow to answer questions. The article lights up 
elements that include monitoring studies of the quality of education using the focus group 
method. The article lights up the purpose of the focus group and the components of the focus 
group meeting scenario. The article characterize the most offered positions of respondents. 
The main types of reports in focus group research are presented: oral report – intended for 
dialogue with the client, used in the final stage of the study, serves as a means of explaining 
the results; short report in writing – submission of the most fundamental results. 

Portfolio – takes into account the results achieved by the pedagogical worker in the 
following areas of his professional and pedagogical activities: scientific, research, 
educational, upbringing, self-educational, organizational, methodological, managerial, 
creative. The materials of the portfolio are the basis for the analysis of professional and 
pedagogical activities of the pedagogical worker. 

The types of portfolio are distinguished: folder (portfolio) of achievements; reflective 
portfolio; problem-research; thematic portfolio; portfolio presentation. The tasks performed 
by the portfolio are listed. And its practical significance. The functions of the portfolio are 
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written – accumulative, modeling, reflective-creative, diagnostic, motivational, semantic, 
developmental, rating. The criteria according to which the portfolio is classified are indicated. 

An essay is a work of reasoning of small volume with a free composition that 
expresses individual impressions, reasoning on a specific issue, problem and does not claim to 
be complete and exhaustive interpretation of topics. The essay helps both the teacher and 
the future specialist to formulate their own thoughts, structure information, establish cause-
and-effect relationships, improve speech style. 

The purpose of the essay, forms, components that affect the quality of the essay and 
the stages of essay writing are shown: reflection – planning – writing – checking – correcting. 

Key words: monitoring research, quality of higher education, methods, focus group 
method, portfolio, essay. 
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FORMING THE LINGUOSOCIAL AND CULTURAL COMPETENCE OF BACHELOR 

STUDENTS – PROSPECTIVE TRANSLATORS BY MEANS OF THE COURSE 

COMPARATIVE LEXICOLOGY AND GRAMMAR OF UKRAINIAN AND ENGLISH: 

EXPERIENCE OF USING CLIL TECHNOLOGIES 
 

The paper provides a detailed description of teaching the course Comparative 
Lexicology and Grammar of Ukrainian and English using CLIL technologies. The article 
outlines the didactic roadmap of the course and the content of its modules, the issues which 
the discipline addresses using the conceptual and linguistic worldview of the Ukrainians and 
the British, the interdisciplinary connections, and historical and cultural backgrounds for each 
of the modules. It has been proved that the comparative analysis is a productive instrument 
of the analysis of linguistic phenomena and the acquisition of lexis and grammar of English 
using Ukrainian as L1. CLIL technologies have been observed to stimulate the development of 
linguosociocultural competence of intending translators. 

Key words: CLIL-teaching, comparative studies, national lingual world-image, 
conceptual world-image, nationally marked units, scaffolding, lingual-aesthetic sign of ethnic 
culture, visualization.  

 

Introduction. The communicative and discursive paradigm of the 21st 

century international communication sets qualitatively new demands towards 

training of bachelors – intending translators in the Philology field of the major 

Germanic Languages and Literature (with translation and interpretation), the 

first foreign language – English. The multicultural format of the existence of the 

European and world community at the modern stage asks for intensifying the 

theoretical training of the specialist in the field of translation as a highly 

qualified professional as well as mastering practical skills. Beside knowing a 
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priori the necessary amount of linguistic units for ensuring the adequate and 

complete mutual interlingual understanding, the professional has to form 

strong skills of comparative, cognitive and discourse analysis for: 

– singling out language universals and describing lingual/extralingual 

means of its representation in the target language; 

– differentiating historical and cultural factors that show the temporal 

interval and simultaneously determine the semantics of borrowing groups; 

ranging the common Slavic (Proto-Slavic) and common Germanic (Proto-Indo-

European) lexical strata;  

– determining the etymology of the lexeme with further creation of its 

associative and semantic field, hypo-/hyperonymic links; 

– verbalizing the emotive content and pragmatics of ethnoconcepts, 

ethnocultural stereotypes, linguocultural types and proverbs of the language 

under investigation;  

– differentiating the sources of enriching the vocabulary of the Ukrainian 

language and the target language in the synchronous and diachronous aspects 

for the further work with valid language norms;  

– correct usage of the entire set of word-building instruments within the 

framework of the literary target language (dealing primarily with 

non/productive (archaic) word-building formants and means of word-building).  

The 21st century translator (interpreter) has to demonstrate skills of 

fluent use of elements of typological, distributive, component analysis in 

unpredictable conditions while performing written (oral) translation as well as 

interpreting systemic and structural inconsistencies/interference of language 

units/their iso/allomorphism on the basis of intralingual/inter-lingual 

connections using glottochronology and culture of the both nations. Using 

nationally marked units by communicants serves as a nationally-specific 

characteristic ethnomental code. On the one hand, it enables the professional 

to ascertain important national constants, on the other hand, it makes 

decoding more difficult as it depends on the uniqueness of interpreting the 

objective reality by the both nations. That is why studying the conceptual and 

lingual national world-image is of utmost importance for the effective decoding 

system and full-fledged transmission of significant ethnocultural information by 

the interpreter, thus ensuring clear mutual understanding of the interlocutors. 

Linguocultural competence is the cross-cutting integral skill which 

formation is expected to be performed by the course Comparative Lexicology 

and Grammar of Ukrainian and English as during it the bachelor students – 

intending translators have to practice skills of critical analysis of lingual 
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phenomena at the intersection of ethno/psycholinguistics, linguistic 

communication theory, general linguistics and CLIL methodology. 

Analysis of relevant research. The current implementation of the 

communicative and pragmatic paradigm of scientific knowledge has enabled an 

effective combination of comparative analysis technologies with neurolinguistic 

studies similarly based on linguocultural studies, neurolinguistics, 

neurolinguistic programming, concept theory, linguocognitology, and 

linguopersonology. All of above-mentioned disciplines undoubtedly contribute 

to the set of techniques used to train the new generation of translators 

(interpreters) and to give them an ability to orient themselves in basic 

concepts/lingual phenomena of the given nation, to compare linguocultural 

types as national character IDs of a sort, etc. Olena Burda-Lassen deals with the 

issue of de/encoding the national identity in her scientific works (Burda-Lassen, 

2005); M. Stepanenko (Shramko, Stepanenko, 2017), Yu. Sviatiuk and 

A. Levytskyi (Levytskyi, Sviatiuk, 2011) highlight the specific features of 

nationally marked units on different language levels; I. Holubovska 

(Holubovska, 2004), O. Horodetska (Horodetska, 2003), A. Prykhodko 

(Prykhodko, 2008), O. Tyshchenko (Tyshchenko, 2019) study the issue of ethnic 

concepts; T. Sukalenko (Sukalenko, 2018), M. Shutova (Shutova, 2016) 

ascertain specific features of linguocultural types and stereotypes in the 

national lingual world-image; V. Kalko (Kalko, 2014), V. Slipetska (Slipetska, 

2012) et al. characterize the pragmatic dimension of ethnic nominations. 

The introduction of subject integrated learning in the system of higher 

school education of Ukraine has resulted in systemic shifts both in the student-

professor interaction and systemizing of the learning content providing a wide 

array of means of representing the learning materials and leading to the search 

for modern forms and methods of internalizing knowledge and skills by the 

intending specialist in the field of translation and interpreting. Specific features 

and stages of work with CLIL methodology have become an object of close 

attention of the world (De Zarobe, Jimenez Catalan, 2009) and Ukrainian 

(Kulichenko, Polyezhayev, 2020; Polyezhayev, 2020) scholars. Still, the issues of 

using CLIL technologies in teaching the course of comparative lexicology and 

grammar and its influence on mastering the linguocultural competence by the 

Ukrainian higher school students with the aim of increasing their 

competitiveness in the international job market remains beyond the attention 

of the modern researchers. 

Aim of the Study. Considering the above-mentioned reasoning, we 

regard the aim of the work as elucidating the ways of using CLIL technology in 
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teaching the course “Comparative Lexicology and Grammar of Ukrainian and 

English” to bachelor students – intending translators and interpreters at the 

pedagogical university using the lingual and sociocultural constituent elements. 

The implementation of this aim calls for the following specific tasks: 

– creating the didactic roadmap of the discipline and its content; 

– showing the place and role of universals/national constants in forming 

the linguosociocultural competence of the translator; 

– characterizing the ways of using CLIL technology in the 

linguosociocultural component of the academic discipline.  

Research Methods. The basis for mastering the learning content of the 

discipline is the complex usage of the methods and approaches which include 

analysis, synthesis, comparative analysis of lingual units (within the framework of 

CLIL technology). Comparative analysis is productive at certain stages where it 

allowed tracing specific features of the conceptual and lingual world-image. 

Structural method with techniques of transformational and component analysis 

enabled creating the associative and semantic field and comparing internal 

systemic relations between lexemes. The distributive analysis method has 

provided the grounds for studying the issue of lexical and syntactic compatibility. 

The method of linguistic description has revealed the prospect for a full-scale 

inventory count of the most significant concepts of Ukrainian and English.  

Results. The academic discipline “Comparative Lexicology and Grammar 

of Ukrainian and English” is an integral course, mastering of which is based on 

the profound theoretical and practical training of the university student. The 

discipline is taught in the second year of studies allowing the student to use the 

previous year for deepening the knowledge of the modern Ukrainian and 

English languages and improving the communication skills. For instance, in the 

first year, the course “Ukrainian (for Professional Purposes)” shows the 

principles of functioning of lingual units and their hierarchy, the ways of adding 

new words to the Ukrainian in the diachronical dimension, the Ukrainian 

phraseological fund; the subject also provides skills of morphemic and world-

building analysis. The discipline “Practice of Oral and Written Speech (English)” 

aims at improving the oral and written communication competences of the 

student in various linguistic environments. The subject “Practical Phonetics of 

English” provides the student with the knowledge of the phonetic system of 

the English language, the current pronunciation variations and the reasons for 

their emergence. The second year of studies connects the course under 

discussion with the discipline “Practical Grammar of English” which aims at 

practicing the most significant morphology and syntax rules of English. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

127 

Thus, the primary formation of the Ukrainian and English country-study 

“matrices” is executed by means of adjacent academic disciplines of the 

previous year of study. It allows making corrections and effectively improving 

the competences while teaching the subject. 

The duration of the course is 210 hours/7 ECTS credits combining the 

content modules “Concept and World-image”, “Language, Ethnos, and 

Culture”, “Lexicology and Lexicography”, “Semasiology and Connotation”, 

“Phraseology”, “Morphemics and Word-Building”, “Morphology” and “Syntax”. 

The primary language of teaching is English; Ukrainian is used in the analysis of 

the learning content in L1.  

The work with the learning content is based on the tightly 

interconnected multi-modal input and different types of scaffolding at all the 

stages of learning.  

The Content Module 1 “Concept and World-image” requires mastering of: 

– typology of concepts, their differential characteristics and dominant 

approaches to their interpretations in linguistics; 

– the worldview, reasons for its formation, classification of world-images 

in scientific studies; conceptual world-image in its synchronic and diachronic 

aspects, the specificity of the lingual (national-lingual) world-image of the 

Ukrainians and the British; the role of the scientific world-image in the modern 

society; 

– the system of universals in the European research dimension, the 

implementation of linguistic universals on the basis of the linguistic system and 

structure of the both languages.  

The introduction to the essence of the concept and its differential 

characteristics is performed on the basis of the processual scaffolding based on  

– activation of the already internalized knowledge using problem 

questions (Does Ukrainian (English) have words with special semantic load 

(significant for every representative of the given ethnos)? What is behind such 

words (a specific material object, a ritual (a rite), a ceremony, a specific 

person)? Do such words have their own positive emotional potential? Should 

these lexemes be passed from generation to generation? Do these lexemes 

have any moral educational potential? Will you personally pass these concepts 

to your children in the future?). The classroom discussion can be organized as  

– an all-class discussion with  

– the further division of students into mini-groups which work with 

questions like Do you have any lexemes of personal significance which serve as 

road marks for you? How did you acquire these words (a specific source? Or were 
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they formed on the basis of the previous life experience?). Which lexemes do you 

consider to be significant in the creative work of the English and Ukrainian writers? 

The aim of these questions is to actualize the knowledge of students. The 

participation of students with different levels of acquired knowledge ensures the 

effectiveness of their individual learning and mutual help. 

The answers to these questions provide the groundworks for using 

instructive scaffolding: 

– a graphic organizer (the image of the concept as a multi-layered cake 

with each layer filled step by step); 

– Word Wall where students write down their own and individual 

authors’ concepts forming a concept map on the basis of idiostyles of popular 

English and Ukrainian writers. One of the ways to work with Word Wall is 

presenting individual tasks such as: 1) creating an associative semantic field of 

the most significant concepts (Ukr. рушник, дім, піч, мати, весіллѐ, лелека, 

волѐ, рід (родовід), козак, життѐ (жито) / Eng. home, independence, tea, 

American dream) in both languages; 2) presenting individual authors’ concepts 

of the prominent Ukrainian (English) writers; 

– a dictionary of definitions (working with definitions of concept, concept 

sphere, connotation, denotation, significance, national world-image, mentality, 

national mentality, etc. in both languages together with comparing similar and 

dissimilar features) and a concept dictionary. 

Keeping in mind that the content of Module 1 demands theorizing of the 

previously learned material together with internalizing of a sizable amount of 

new information and introducing personal experience of students, we deem it 

effective to use elements of verbal scaffolding for facilitating work with the 

ideas of a concept and concept sphere during the introductory stages of the 

subject learning. That includes: 

– using audio recordings (listening to the Ukrainian anthem, the anthems 

of the UK and the USA / 5-10 folk songs. Students are required to single out 

concepts and build their associative semantic fields);  

– analyzing an authentic text (reading 3-5 folk tales (or 7-10 proverbs) in 

both languages, singling out the base concepts from the context, describing 

them using adjectives, characterizing the emotional load). 

The work with world-image classification is based on the concept of 

archetype. That is why it calls for involving additional data from the literature 

(oral folk tales) and culture (rites and beliefs). 

The introduction of multi-modal input contributes to facilitating learning 

and decreasing the intensity of processing learning materials. For instance, the 
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student can present the associative semantic field of the concept as a pie chart. 

The concept can be characterized on the basis of key adjectives or verbs using a 

usage frequency chart (on the basis of a student-produced questionnaire and a 

mini-poll). 

Studying lingual universals on the synchronic and diachronic levels can 

activate the notions of grammar category, grammar form and grammatical 

meaning from the course of the Ukrainian Literary Language by means of the 

comparative analysis involving the English language. Students are required to 

compare the ways of expressing the grammar categories of time, mode, 

person, gender, case, etc. The accuracy of information acquisition is of utmost 

importance for understanding the universal principles of lingual unit 

functioning. Verbal scaffolding shows great potential there. The teacher uses 

the following techniques: 

– paraphrasing the new learning material facilitating the perception of 

general theoretical knowledge by means of L2; 

– specifying the student’s answers during the discussion allowing the 

participants to formulate a definition or build a grammar tense formula (e.g., 

comparing the English Perfect Tense with the Old Ukrainian Perfect 

represented in the Ukrainian literary discourse; analyzing grammar categories 

of person in authentic texts from both languages together with locating the 

forms of dual numbers in the oral folk literature); 

– ensuring that the students understand the links between language 

units by improving the overall accuracy of their answers. 

It is worth mentioning that such activities can be effectively combined 

with instructive scaffolding: 

– using visuals (charts, tables of grammar forms, samples from the 

literary works); 

– categorizing the data by the instructor saves time and contributes to 

the specification of language unit hierarchy in the system. One also can use 

multi-modal input (diagrams, charts and graphs produced by students) for 

visualizing the content. 

Thus, Content Module 1 is oriented at getting the students acquainted with 

specific features of the conceptual and national lingual world-image of the 

Ukrainians and the British, locating and interpreting the key lexemes of the 

linguistic fund on the basis of literary samples from different time periods, showing 

the idiostyle of prominent writers, improving the understanding of the local lore. 

Content Module 2 “Language, Ethnos, and Culture” contributes to the 

development of sociocultural competence. It includes the following aspects: 
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– reflecting the ethnic “spirit” (character); 

– lingual-aesthetic signs of the ethnic culture, the conditions of their 

formation; 

– ethnonyms, their types; 

– ethnic stereotypes and linguocultural types against their historical and 

cultural background; 

– nationally marked lexemes (color names) in the lexical system; 

– conversational etiquette of the Ukrainians and the British. 

One of prerequisites for successful completion of this content module is 

in-depth work with authentic texts. For this end, student “home assignment” 

serves as instructive scaffolding, which includes the work with 

– the linguistic encyclopedia (studying the definitions of ethnonym, 

ethnic stereotype, lingual-aesthetic sign of ethnic culture, linguistic formula, 

linguocultural type, communicative ID, etiquette in both languages) and the 

ethnocultural dictionary (the descriptions of the semantic load of lingual-

aesthetic signs of the Ukrainians and the British) (Ukr. узвар, материнка, 

Жилавий тиждень, тройзіллѐ, дівич-вечір, купіль, левада, Оранта, 

тризуб, Савур-могила / Eng. Beltane, a fete, St. Dunstan’s Day, crumpet, 

Tudor Rose, the English Oak, double-decker bus, the Barbary Lion, deerstalker, 

Windsor uniform) in combination with 

– Word Wall for creating an interactive comparative chart of lingual-

aesthetic signs, choice of determinatives (adjectives, adverbs) for their 

characteristics. 

An important technique of language acquisition is processual scaffolding 

which creates a bridge between the data from Content Module 1 and new 

information. The most productive ways are: 

– a general discussion of problem questions Do you agree that language 

is an ethnic genetic code? Does the language embody the ethnic spirit? (on the 

basis of the works by F. Saussure, O. Potebnia, F. Boas). Which examples can be 

provided to prove that point? Is it necessary to pass the experience of the 

previous intercultural communication (the mechanism of ethnic stereotype) as a 

warning to the next generations? Describe the positive and negative effects of 

this chain reaction. What are the sources of ethnic stereotype formation in the 

national worldview? Do the ethnic stereotypes influence our everyday life and 

the perception of other ethnic groups? Which linguocultural types function in 

the Ukrainian and British worldviews? What are their common and differential 

features?; 
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– jigsaw technique with think-pair-share technology for classroom work 

with authentic samples of literary texts and discussion of an ID of the depicted 

linguocultural types; 

– project work in mini-groups which involves creating a database of 

linguocultural types (Ukr. козак, пан, селѐнин, свѐщенник, чиновник, 

москаль-солдат / Eng. hero, knight, gentry, vicar (pastor), chav, peerage) and 

ethnic stereotypes. 

The combination of scaffolding with multi-modal input is highly 

productive at the final stage: presenting linguocultural types in the form of 

comparative charts, diagrams, IDs, visualizations of their formation history in 

both world-images in the form of a genealogical tree.  

The mechanism of studying ethnonyms and their classifications is similar 

considering the need for the preliminary analysis of a massive database 

including ethnic nominations (both appelatives and onyms) against their 

historical background: sayings, folktales (Ukr. «Казка про чоловіка та 

Данила-бурмила», «Пан Коцький», «Лисицѐ з лисенѐтами та ледачий 

чоловік Нехайло», «Про Марка Багатого і Василѐ Безрідного», «Козак 

Мамарига», «Іван Богданець», «Іван Торбина», «Зноско» / Eng. «The Blue 

Mountains», «Jack and the Beanstalk», «Virgilius the Sorcerer», «The King of 

the Golden River», «The Wise Princess», «The Wonderful Toymaker», 

«Goldilocks and the Three Bears», «The Heart of Princess Joan»), ballads (Ukr. 

«Бондарівна», «Ой був в Січі старий козак (Піснѐ про Саву Чалого і Гната 

Голого)», «Козака несуть і конѐ ведуть» / Eng. «Sir Patrick Spens», «Mary 

Hamilton», «The Bonny Earl of Murray», «Bonny Barbara Allen», «The Wife 

Usher’s Well»), historical epic poems / legends (Ukr. «Дума про Маруся 

Богуславку», «Козак Голота», «Втеча трьох братів із города Азова, з 

турецької неволі», «Іван Богун», «Зміюві вали», «Легенда про Ведмідь-

гору» / Eng. «The Loch Ness Monster», «Robin Hood and his Merry Men», «The 

Beast of Bodmin Moor», «Dick Whittington and his Cat», «King Arthur and the 

Knights of the Round Table»), chronicles (Ukr. «Літопис Самовидцѐ», 

«Літопис Самійла Величка», «Літопис гадѐцького полковника Григоріѐ 

Граб’ѐнки», «Історіѐ Русів» / Eng. «The Anglo-Saxon Chronicle», 

«Ecclesiastical History of the English People» by Venerable Bede), etc. An 

extension for the tasks listed above could be an individual/group presentation. 

Formulae of communicative etiquette play the dominant role in the 

formation of linguosociocultural competence facilitating the dialogue in the 

modern multicultural environment. Students are required to get acquainted 

with the samples of language formulae (ceremonies) in their historical 
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perspective, to trace the dynamics of their usage and to classify typical 

communicative tasks requiring those formulae. The study can involve such 

functions as greeting, parting ways, requests, congratulations on an important 

life event, expressing regrets, doubt, arguments for the personal point of view, 

etc. in the Ukrainian and English cultures. That is why each stage calls for 

comparative analysis with detailed comments and search for historical 

parallels. It requires using: 

a) processual scaffolding (actualization of the already acquired 

knowledge and communicative experiences of students as bearers of the 

Ukrainian culture; role games with various communicative tasks); 

b) verbal scaffolding (paraphrasing for creating variations of the 

structure; working with audio recordings (conversations with bearers of 

traditions from specific locations); involving metalinguistic information 

(complex study of ceremonies (rites) reflected in folklore and other art forms 

which have an integral element – communicative etiquette)); 

c) scaffolding combined with multi-modal input (presentations and 

graphic organizers). 

Thus, Content Module 2 is based on Content Module 1 and further 

contributes to the linguosociocultural competence of students. 

Content Module 3 “Lexicology and Lexicography” combines Topic 3 

“Comparative Lexicology” and Topic 4 “Vocabulary”. Both topics create the 

theoretical background of the course outlining the system and structure of the 

lexical level of the language, show the word with its links to language and 

speech. 

Topic 3 focuses on types of internal systemic language links and the word 

in the semiotic dimension. 

The theoretical nature of this module has influenced the choice of means 

of education. The preliminary work is done by means of instructive scaffolding: 

– dictionary work (English-English and Ukrainian-Ukrainian dictionaries/a 

linguistic encyclopedia for interpreting the ideas of semiotics, syntagmatics, 

paradigmatics, hierarchy); 

– graphic organizer for presenting the interdisciplinary nature of 

semiotics, the links of lexicology with other branches of linguistics and 

systemizing the methods of lexicology studies; 

– ranging the syntagmatic, paradigmatic and hierarchical links between 

words, classifying signs; 

– work with visual means (graphic models: Ogden/Richards semantic 

triangle, Frege’s logical triangle and their constituents). 
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Classroom work with this topic is done by means of processual 

scaffolding: 

– activation of previously acquired knowledge (samples of signs of different 

types in everyday life, from literary discourse (Socrates, Sherlock Holmes, etc.); 

– doing routine tasks in ranging the signs offered by the teacher 

according to various classifications; 

– jigsaw technique for processing the triangle components, etc. 

Topic 4 “Vocabulary” is aimed at 

– etymological characterizing of vocabulary from both languages; 

– periodization, sources of borrowings in their historical and cultural 

contexts; 

– typology of dictionaries. 

Studying for the topic calls for using means of processual and instructive 

scaffolding. Instructive scaffolding in the context of the topic includes: 

– graphic organizers for creating a comparative chronological chart of 

lexical borrowings; 

– ranging according to categories for visualizing 1) the common source 

case (Old Indo-European lexis, Old Scandinavian words, Sanskrit, Old Greek, 

Latin, French, Italian, German, etc.); 2) detailed contributions of donor 

languages for both linguistic systems (for Ukrainian: Old Slavonic, Turkic 

languages, Polish, German, etc. / for English: Spanish, Dutch, Portuguese, Hindi, 

Norwegian, Hebrew, etc.). 

Processual scaffolding contributes to classroom work in: 

– activation of already acquired knowledge (history of Ukraine and the 

United Kingdom); 

– dictogloss for group work with texts, ranging vocabulary dictations, etc. 

Multi-modal input (individual/group presentations with detailed analysis of a 

separate donor language), creating chronological graphs and diagrams to demons-

trate common lexical groups also prove to be productive at all stages of work. 

Thus, Content Module 3 empowers the sociocultural content of the 

course providing students with knowledge of etymology in its diachronic 

aspect. 

Content Module 4 “Semasiology and Connotation” is comprised of 

Topic 5 “Semasiology”, Topic 6 “Semantic Shifts in English and Ukrainian” and 

Topic 7 “Semantic Word Classes in Ukrainian and English”. 

Topic 5 includes the following points: 

– the seme as a minimal unit of the word’s internal structure; 

– the semantic structure of the word; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

134 

– the concept of meaning and its types; reasons for word meaning shifts; 

– the theory of semantic fields; 

– lexical semantic groups and the hypo-/hyperonymic connections 

between words. 

Successful acquisition of the topic is beneficial for the further studies of 

the course providing additional competence in phraseology and grammar. 

Topic 6 sheds light on: 

– semantic changes (generalization, specification, etc.) in both languages; 

– transfer of the figurative meaning; 

– functional cognitive approach to the metaphor in linguistics. 

Topic 7 deals with 

– synonymy, antonymy, homonymy, and paronymy in their synchronic 

and diachronic aspects; 

– the expressive lexical segment of both languages (axiological, 

connotative, aesthetic constituents of the figurative word meaning); 

– literary tropes. 

It should be noted that the content of this module has a pronounced 

practical meaning as it aims at improving students’ skills in working with lexical-

semantic word classes both within a specific conceptual world-image and in the 

comparative dimension. The study of this module requires using the entire 

spectrum of scaffolding techniques and multi-modal input. The preliminary 

work is done by means of instructive scaffolding: 

– Word Wall for metaphors of different types and representing the ways 

of combining semes; 

– a graphic organizer (representation of the field structure of the notions 

of seme, semantic field, associative semantic field, metaphor; chain (radial) 

connections (polysemy), a step-by-step principle of visualization of hierarchical 

(hypo-/hyperonymic) connections between lexemes). We should specify that 

the correct outline of the field structure of the semantic field is of utmost 

importance for understanding the organization of the functional-semantic field 

in linguistics during the further studies (Content Module “Morphology”). The 

nature of hypo-/hyperonymic connections is crucial for studying the hierarchy 

of determinative words (verbs, adjectives, adverbatives) as predicates of state 

(Content Module “Syntax”); 

– categorizing the learning material (while performing comparative 

analysis of lexical-semantic word groups); 

– working with a linguistic encyclopedia for creating a glossary of terms. 
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Classroom work is done using processual scaffolding as follows: 

– performing individual tasks/group project tasks in a certain lexical-

semantic group or a theoretical aspect (for instance, “Theory of Semantic 

(Functional-Semantic/Associative Semantic) Field in Linguistics”, “Polysemy in 

English: Diachronic Aspect”, “Cognitive approach in Interpreting the Metaphor 

in the British (Ukrainian) Linguistics”, “Axiology from the Comparative 

Perspective”, etc.); 

– jigsaw as a game element in studying hypo-/hyperonymic connections; 

– dictogloss for working with texts (specifically, poetry) containing 

synonyms, homonyms, paronyms/synecdoche, litotes, hyperbole, oxymoron, 

simile, paraphrase in both languages; 

– the think-pair-share principle for dealing with components of the 

word’s figurative meaning. 

Using the instruments of verbal scaffolding is performed through 

– metalinguistic information (diagrams, graphs); 

– audio recordings (collections of authentic works of fiction, speeches, 

songs, etc.); 

– collections of language exercises in the word’s graphic organization 

(homonymy, translator’s false friends, etc.). 

Thus, Content Module 4 has a practical potential aimed at raising the 

level of linguosociocultural competence of the student. 

The aim of Content Module 5 “Phraseology” is the comparative 

presentation of the paremy fund based on the conceptual and lingual world-

image of the Ukrainians and the British. The module includes the following 

aspects: 

– the reflection of the historical experience and folk beliefs in paremies; 

– sources of paremies in English and Ukrainian; 

– lingual formulae of folk beliefs, superstitions; 

– the role of phraseologisms as nationally-marked units in the lingual 

world-image; 

– lacunar lexis and its potential. 

The module contributes to the linguosociocultural competence of 

students by reflecting on specific linguistic units as representations of the 

historical experience – the results of observations of natural phenomena (folk 

predictions and riddles) together with folk beliefs (incantations, curses), moral 

maxims, superstitions, archetypes, cultural and aesthetic ceremonies (rituals), 

formulaic markers of interpreting the objective reality (similes and metaphors), 
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specific sayings as embodiments of the folk historical memory (phraseologisms, 

lacunas), etc. 

Possessing a well-developed cultural and aesthetic background and a 

definitive axiological aspect in these language units helps interpreting 

important elements of the conceptual and lingual world-image in both 

languages and contributes to developing various competences of bachelor 

students majoring in translation studies. 

Classroom work in Module 5 involves the following instruments of 

instructive scaffolding: 

– working with a linguistic encyclopedia (paremy, lacuna, linguistic and 

aesthetic signs of ethnic culture, phraseologism) and a phraseological 

dictionary (phraseological fusions, phraseological unities and phraseological 

combinations, sayings); 

– Word Wall for classifying phraseological units and language games with 

sayings; 

– using visuals for language games with phraseological quizzes. 

During the classroom work with this content module the lecturer relies 

on verbal scaffolding: 

– paraphrasing (for lacunas and paremies); 

– using lexemes with similar/opposite meanings while choosing phrasal 

synonyms and antonyms; 

– involving metalinguistic information; 

– audio recordings (folk songs with phraseologisms or lacunas); 

– language exercises for word forms (phraseological units with archaisms 

or exotisms). 

Processual scaffolding is highly productive for processing big volumes of 

text information: 

– pair work can be combined with think-pair-share technique in order to 

range phraseological units (Ukr. глек розбити, піймати облизнѐ, козацьке 

сонце, стерти на табаку, ханьки м’ѐти, загнати в шуршу, велике цабе, 

наздогад бурѐків, хоч собак ганѐй, не до шмиги / Eng. under the rose, white 

elephant, at sixes and sevens, red tape, blind alley, safe and sound, bosom 

friends, to bear a grudge, ups and downs) and sayings (Ukr. баба Палажка і 

баба Параска (Ivan Nechui-Levytskyi), пропаща сила (Panas Myrnyi) / Eng. If 

you are going through hell, keep going (Winston Churchill), No one can make 

you feel inferior without your consent (Eleanor Roosevelt)); 

– dictogloss technique for explaining the expressions in their context. 
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Using multi-modal input can also be used in individual and group project 

work. 

Content Module 6 “Morphemics and Word Building” deals with the 

following issues: 

– morpheme classifications in both languages; 

– the role of word building as a productive way of enriching the lexical 

fund; 

– active ways of word building in both languages in their comparative 

and historical aspects. 

In general, this module has a theoretical nature as it aims to provide data 

on main parts of speech and their variations in both languages, to show 

historical changes in the word roots involving phonetic processes. The part 

about word building contains concise information on the most productive ways 

of creating new words in Ukrainian and English. The preliminary work is going 

to be coordinated using techniques of instructive and processual scaffolding: 

– group work with a morphemic dictionary (determining the morpheme 

variations (Ukr. з/зі/із/зо/ззі/із-за/с, бр/бер/бир/бор/бір / Eng. in/im/il/ir, 

sing/sang/sung, louse/lice, mouse/mice) and a pronunciation dictionary (to 

characterize phonetic processes in the variations); 

– using visuals (together with multi-modal input) to show examples of 

lexemes with variable morphemes; 

– categorizing (ranging according to morpheme types). 

The most productive means of verbal scaffolding in this module are: 

– language exercises for practicing spelling (graphic forms of the words); 

– audio recordings for practicing listening (detecting morphemes in the 

words). 

The content module provides the theoretical groundworks for language 

structure and allows tracing phonetic changes in morphemes from the 

historical perspective. 

Content Modules “Morphology” and “Syntax” provide the students with 

knowledge of grammar of Ukrainian and English in the comparative and 

historical perspectives. They present the specific features of different world-

images on the syntactic levels. The content includes the notions of grammar 

category, grammar form, grammar meaning, syntaxeme, function, sentence, 

etc. Vocative is analyzed as a unique Ukrainian form of communicative 

etiquette; Gerund and Participle I/II are interpreted as specific functional 

communicative units. Different forms of scaffolding are used for internalizing 

theoretical information. Instructive scaffolding is represented by working with 
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definitions, using Word Wall for describing the field principle of the functional 

and semantic fields of the aspect, the voice, etc. Using prompts, specifying the 

students’ answers, think-aloud technique for describing functions are possible 

examples of using verbal scaffolding. 

Multi-modal input has a supportive role (patterns of simple and complex 

sentences, diagrams for syntaxemes, etc.). 

We should note that this Content Module has a general theoretical 

nature adding comparative studies to the linguosociocultural competence of 

students and providing data on the specific features of the utterance 

organization in Ukrainian and English.  

Conclusions. Using CLIL-technologies in teaching the course Comparative 

Lexicology and Grammar of Ukrainian and English is a powerful instrument 

opening the way for developing the linguosociocultural competence of 

bachelor students – intending translators. It provides students with in-depth 

skills of comparative analysis introducing the cultural and historical background 

to the studies. The prospects of the further scientific studies can be found in 

the thorough research of the potential of using CLIL technologies for teaching 

other linguistic courses. 
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РЕЗЮМЕ 
Рахно Михаил, Шрамко Руслана. Формирование лингвосоциокультурной 

компетентности бакалавров – будущих переводчиков посредством курса 
«Сравнительнаѐ лексикологиѐ и грамматика украинского и английского ѐзыков»: опыт 
применениѐ CLIL-технологии. 

В исследовании детально проанализированы особенности обучениѐ 
дисциплине «Сравнительнаѐ лексикологиѐ и грамматика украинского и английского 
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ѐзыков» с помощья CLIL-технологии. Описаны дидактическаѐ карта курса и нагрузка 
смысловых модулей, уточнен круг вопросов по каждому из них на базе 
концептуальной и ѐзыковой картины мира украинцев и англичан, приобщена свѐзь со 
смежными курсами, охарактеризован историко-культурный фон каждого модулѐ. 
Доказано, что компаративный анализ ѐвлѐетсѐ эффективным инструментом длѐ 
анализа лингвальных феноменов, следовательно, длѐ успешной работы с 
лексической и грамматической организацией английского ѐзыка на основе 
украинского как L1. Сделано выводы, что работа с CLIL-технологией во времѐ 
изучениѐ курса стимулирует формирование лингвосоциокультурной 
компетентности будущих переводчиков. 

Ключевые слова: CLIL-технологиѐ, компаративный анализ, национальнаѐ 
ѐзыковаѐ картина мира, концептуальнаѐ картина мира, национально-
маркированные единицы, скаффолдинг, ѐзыково-эстетический знак этнокультуры, 
визуализациѐ.  

АНОТАЦІЯ 
Рахно Михайло, Шрамко Руслана. Формуваннѐ лінгвосоціокультурної 

компетентності бакалаврів – майбутніх перекладачів засобами курсу «Порівнѐльна 
лексикологіѐ і граматика української та англійської мов»: досвід застосуваннѐ CLIL-
технології.  

У дослідженні схарактеризовано специфіку навчаннѐ курсу «Порівнѐльна 
лексикологіѐ і граматика української та англійської мов» бакалаврами – майбутніми 
перекладачами галузі знань «Філологіѐ» в межах CLIL-технології. Потужним 
інструментом успішного опануваннѐ обсѐгу змістових модулів курсу ю 
компаративний аналіз, що даю змогу сфокусувати увагу на історичних паралелѐх та 
загальному соціокультурному тлі длѐ розглѐду мовних ѐвищ, описати й ранжувати 
лексеми з етимологічної точки зору, відштовхуячись від міжмовних зв’ѐзків. 
Уточнено, що на окремих етапах роботи важливо послуговуватисѐ елементами 
когнітивно-дискурсивного аналізу, це, зокрема, стосуютьсѐ питаннѐ концептуальної 
й мовної картини світу обох мов, паспортизації та опису найзначущих концептів у 
кожній із них, складаннѐ характеристики лінгвокультурних типажів і переліку 
національних стереотипів, класифікації метафор тощо. Ядром застосуваннѐ 
технології CLIL під час роботи з бакалаврами ю скафолдинг у його нерозривному 
поюднанні з multi-modal input. Загалом досліджено, що найпродуктивніше 
застосовано засоби інструктивного скафолдингу, оскільки використаннѐ словників 
(лінгвістичних енциклопедій) із доповненнѐм Word Wall (складаннѐ інтерактивного 
паспорта понѐттѐ, його опису, графічного органайзера (графіків чи схем) і 
ранжуваннѐ за категоріѐми сприѐю кращому усвідомлення взаюмозв’ѐзку між 
мовними ѐвищами. З-поміж засобів процесуального скафолдингу найактивніше 
застосовано техніки jigsaw/dictogloss длѐ роботи з конкретними текстовими 
масивами аудиторно в поюднанні з технологіюя think-pair-share (активуваннѐ наѐвних 
знань, умінь і навичок) длѐ роботи в парі чи мінігрупі, виконаннѐ індивідуальних 
творчих завдань (на основі персоналізації знань), а також дискусіѐ та ігрова 
діѐльність. Вербальний скафолдинг ужито аудиторно длѐ оптимізації часу, 
відведеного на виконаннѐ завдань (перефразуваннѐ, підказки, удосконаленнѐ 
відповідей студентів длѐ конкретизації дефініцій). Цінним допоміжним матеріалом 
слугую аудіальний рѐд (записи народних пісень, сучасні мотиви) длѐ відпрацяваннѐ 
навичок аналізу лексем за різними параметрами. Елементи multi-modal input 
уживано на кожному етапі роботи зі змістовими модулѐми. Комплексна робота з 
такими засобами впотужняю лінгвосоціокультурну компетентність здобувачів 
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освіти. Результати дослідженнѐ стануть у нагоді під час поглибленого вивченнѐ 
потенціалу технології CLIL длѐ інших курсів.  

Ключові слова: CLIL-технологіѐ, компаративний аналіз, національна мовна 
картина світу, концептуальна картина світу, національно-марковані одиниці, 
скафолдинг, мовно-естетичний знак етнокультури, візуалізаціѐ. 
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Ключові слова: інноваціѐ, модернізаціѐ, напрѐми модернізації, аспект 
стратегії освіти, громадський контроль, інноваційні технології, система інновацій, 
активні методи навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Процеси модернізації освіти в Україні та світі, 

починаячи з середини минулого століттѐ, набули перманентного 

характеру. Головна мета модернізації передбачаю не входженнѐ країни в 

групу лідерів, не перемогу в жорсткій конкурентній боротьбі на ринку 

освітніх послуг і навіть не значне підвищеннѐ і збереженнѐ власної ѐкості, а 

формуваннѐ суспільства з високим інтелектом, створеннѐ нової парадигми 

навчаннѐ на науково-методологічних засадах. Головноя потребоя 

сьогоденнѐ ю модернізаціѐ освіти, провідним вектором ѐкої маю стати 

підготовка до інноваційної діѐльності та впровадженнѐ інноваційних 

технологій. 

Аналіз актуальних досліджень. Характирезуятьсѐ 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 розвитку інноваційної діѐльності 

в галузі вищої освіти в сучасних умовах.  

Методи дослідження. Загальнонаукові методи аналізу, порівнѐннѐ 

та узагальненнѐ дозволили схарактеризувати ступінь наукового 

розробленнѐ обраної проблеми; за допомогоя синхронного аналізу 
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з’ѐсовано особливості становленнѐ та розвитку інноваційного процесу в 

галузі вищої освіти; на підставі порівнѐльного аналізу окреслено структуру 

інноваційної діѐльності в галузі вищої освіти, розкрито особливості 

розвитку інноваційного процесу в галузі вищої освіти та можливості 

використаннѐ позитивного ювропейського досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми інноваційного розвитку в 

цілому та освітніх інновацій зокрема спричинила посилену увагу до 

зазначеного питаннѐ ѐк учених-дослідників різноманітних галузей знань, 

так і педагогів-практиків.  

У контексті ювроінтеграції України серед пріоритетних напрѐмів 

державної політики визначено проблему постійного підвищеннѐ ѐкості 

освіти, модернізація її змісту та форм організації навчально-виховного 

процесу, упровадженнѐ освітніх інновацій та інформаційних технологій.  

Звернімосѐ до тлумаченнѐ самого слова «модернізаціѐ» та контексту 

його розуміннѐ у вітчизнѐному дискурсі. Це слово маю, ѐк виѐвлѐютьсѐ, два 

основні значеннѐ, ѐкі можуть не збігатисѐ змістовно. Модернізаціѐ 

(modernisation) у першому значенні – удосконаленнѐ, зміна відповідно до 

сучасних умов; у той час ѐк у другому – наданнѐ ѐвищам минулого образу 

їм невластивого, осучасненого (Епишкин, 2010, с. 111). 

Деѐкі консервативні діѐчі освіти та науки порѐд із корумпованими 

чиновниками воліли би, аби реформуваннѐ вітчизнѐної освіти звелосѐ до 

осучасненнѐ певних формальних її ознак та збереженнѐ «традиційних» 

ознак – авторитарної педагогіки, державного диктату, корупційних схем 

«наданнѐ освітніх послуг». Проте більшість діѐчів та теоретиків освіти 

воліли би реформувати її по суті – удосконалити, змінити зміст, методи, 

принципи навчаннѐ відповідно до сучасних умов глобалізованого лядства 

та інформаційного суспільства. 

Длѐ того, щоб збалансувати зв’ѐзок ринку освітніх послуг та ринку 

праці за умови інноваційного розвитку, варто впроваджувати заходи за 

такими напрѐмами, ѐк:  

1) визначеннѐ перспективи розвитку зайнѐтості населеннѐ, 

ураховуячи потреби економіки в інноваційних робочих місцѐх;  

2) розширити участь бізнесу та держави в підготовці фахівців 

інноваційного профіля підтримуячи напрѐми навчаннѐ длѐ задоволеннѐ 

майбутніх потреб ринку праці;  

3) розширити структуру закладів освіти впровадженнѐм нових форм 

навчаннѐ, пов’ѐзаних із безпосередньоя практичноя роботоя, участя в 

інноваційних проюктах;  
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4) запровадженнѐ пільг длѐ студентів, ѐкі одночасно працяять і 

навчаятьсѐ, шлѐхом внесеннѐ відповідних змін у трудове законодавство, 

ѐкі би передбачали виділеннѐ додаткового часу та коштів длѐ їх навчаннѐ;  

5) залученнѐ бізнес-організацій до навчальних процесів через 

організація бази практики длѐ студентів, створеннѐ власних навчальних 

підрозділів та читаннѐ лекцій практиками;  

6) розвиток маркетингових стратегій на ринку інноваційної праці та 

освітніх послуг длѐ посиленнѐ інформаційних зв’ѐзків між ними. Вважаюмо 

за доцільне переглѐнути роль держави в процесі управліннѐ освітоя, ѐка 

маю займати вагому позиція в керуванні освітнім процесом, проте не бути 

юдиновладноя (Kulykova, 2014, с. 3-6).  

Дотепер в Україні паную жорстко централізована система управліннѐ 

освітоя, а принцип загальності паную над педагогічноя громадськістя та 

освітѐнськими інституціѐми, сковую їх ініціативу.  

Поки що існуячий елемент урѐдуваннѐ в освіті виконую функції 

завідувача «великим господарством» (розподіл коштів, приміщень, земель 

тощо), державного методичного центру (централізоване забезпеченнѐ 

програмами, підручниками та контроль їх змісту), наглѐдача за лоѐльністя 

до чинної влади тощо.  

Вважаюмо за доцільне переглѐнути роль держави в процесі 

управліннѐ освітоя, ѐка маю займати вагому позиція в керуванні освітнім 

процесом, проте не бути юдиновладноя. 

Освітнѐ політика в Україні повинна враховувати розвиток 

громадѐнського суспільства. В управлінні освітнім процесом необхідно 

забезпечити баланс інтересів з оглѐду на сучасні процеси модернізації освіти. 

Одним із пріоритетних напрѐмів удосконаленнѐ державної освітньої 

політики в сучасних інтеграційних умовах слід визнати розширену участь 

громадськості в контролі освітньої системи.  

Наслідками модернізації освіти завжди ю розширена участь 

громадськості в прийнѐтті управлінських рішень у відповідній сфері 

суспільного життѐ. Тому необхідно перейматисѐ питаннѐми 

максимального залученнѐ громадѐн до свідомої участі в процесі 

модернізації освіти та аналізувати міру підтримки ними нововведень 

(Жорнова, 2012, с. 32-42).  

Перевагоя громадського управліннѐ освітоя ю те, що громадѐнин 

стаю не лише суб’юктом освітніх правовідносин, а й активним учасником 

освітнього процесу, що зумовляю поѐву в нього почуттѐ відповідальності, 

цілеспрѐмованості тощо.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

144 

Громадський контроль у системі освіти сьогодні ю не лише доповнен-

нѐм державного контроля, ѐк вважаять деѐкі вітчизнѐні та зарубіжні вчені, а 

й запорукоя демократичності в будь-ѐкій сфері, зокрема освітній, 

формуваннѐ відкритої держави, розвитку громадѐнського суспільства. 

На даний момент виникла необхідність у прийнѐтті законів і 

підзаконних нормативних актів із регуляваннѐ участі громадськості в 

управлінні освітоя та визначенні її ролі в цьому процесі. Державно-

громадське управліннѐ цим процесом маю відбуватисѐ в контексті завдань 

ювропейської освіти, що гарантуватиме довіру між державами, студентами й 

роботодавцѐми, забезпечуватиме мобільність кваліфікацій і привабливість у 

ювропейському просторі вищої освіти (Шевченко, 2014, с. 427). 

Навчальний процес маю бути трансформований у напрѐмі 

індивідуалізації освітньої взаюмодії, навчаннѐ, формуваннѐ творчого 

мисленнѐ і збільшеннѐ самостійної роботи студентів. 

Відтак, розглѐнемо сучасний стан розвитку закладів вищої освіти в 

Україні з використаннѐм інноваційних технологій. 

По-перше, характерноя ознакоя використаннѐ інноваційних 

технологій в управлінні ЗВО ю творчий пошук інноваційних технологій у 

педагогічній та психологічній науці з метоя виробленнѐ політики 

стратегічного управліннѐ розвитком системи ЗВО.  

По-друге, складовоя наукового управліннѐ ЗВО ю запровадженнѐ 

інноваційних виробничих технологій, використаннѐ новітніх матеріалів, що 

стаю неможливим без наѐвного потенціалу висококваліфікованих 

працівників.  

Вища освіта покликана формувати й відтворявати вміннѐ 

кваліфікованого працівника в різних галузѐх, виховуячи поколіннѐ 

розвинених, свідомих громадѐн, ѐкі гідно працяватимуть і житимуть у 

нових суспільних умовах. У цілому оцінка успішності вищої освіти повинна 

базуватисѐ на задоволенні потреб ринку праці, а оціняваннѐ знань 

студентів здійсняватисѐ не тільки на основі засвоюннѐ теоретичних знань, а 

й набуттѐ практичних умінь.  

По-третю, длѐ використаннѐ інноваційних технологій до управліннѐ 

закладами вищої освіти, на нашу думку, слід оновити, покращити 

матеріально-технічну базу, а проведений аналіз показую, що у вищій освіті 

існую низка проблем, ѐкі суттюво гальмуять її розвиток, і саме одна з них – 

це подоланнѐ невідповідності матеріально-технічної бази закладів вищої 

освіти науково-технічному й технологічному розвитку сучасних наукових, 

дослідницьких, виробничих процесів. 
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По-четверте, з використаннѐм інноваційних технологій слід 

забезпечити заклад освіти висококваліфікованими працівниками 

особливий акцент слід зробити на науково-педагогічний склад. 

Під інноваціѐми розуміять нові форми організації діѐльності і 

управліннѐ, нові види технологій, ѐкі охопляять різні сфери 

життюдіѐльності лядства. Зазначимо, що немаю юдиного визначеннѐ 

понѐттѐ «інноваціѐ»: системні зміни (Н. Лапін, А. Пригожий); часткові 

(В. Онушкін); процес (М. Кларін), результат (В. Паламарчук); ідей, процесів, 

засобів і результатів, взѐтих у юдності ѐкісного вдосконаленнѐ педагогічної 

системи (І. Підласий). Метоя впровадженнѐ інновацій ю оптимізаціѐ і 

підвищеннѐ ефективності освітнього процесу і створеннѐ освітнього 

середовища, що задовольнѐтиме потреби здобувачів освіти.  

Упровадженнѐ інноваційних технологій – це формуваннѐ творчої 

особистості, здатної до освіти й навчаннѐ впродовж життѐ, гнучкої у 

вирішенні проблем, мобільної, здатної комунікувати і приймати рішеннѐ, 

працявати в команді, критично мислити. 

Д. Барабась, Д. Джафаров та І. Шпак стверджуять, що інноваціѐми в 

освіті ю впровадженнѐ нових (у даний період часу і длѐ даної території) 

методів, форм і підходів до передачі знань, формуваннѐ вмінь і навичок у 

студентів (Барабась, 2016, с. 35-54).  

Сучасну систему інновацій у вищій освіті складаять:  

- технологічні інновації, до ѐких належать нові технології навчаннѐ, 

освітні програми;  

- педагогічні інновації, що вклячаять у себе нові методи викладаннѐ 

і навчаннѐ, нові форми та організація навчальних занѐть: застосуваннѐ 

інтерактивних форм та мультимедійних засобів навчаннѐ, використаннѐ 

телекомунікаційних методів конструяваннѐ знань, імітаційних технологій, 

комп’ятерне моделяваннѐ, технологій віртуальної реальності; 

- організаційні інновації, ѐкі передбачаять поѐву нових 

організаційних структур і інституціональних форм у галузі освіти: типів і 

видів закладів освіти та установ, реорганізація структури системи вищої 

освіти та ін.;  

- економічні інновації, ѐкі складаятьсѐ з нових економічних 

механізмів у сфері освіти: запровадженнѐ нових форм оплати освітніх 

послуг; розробка сучасних механізмів податкових та кредитних 

зобов’ѐзань, нові механізми оплати праці в сфері освіти та ін. (Мельникова, 

2014, с. 16-27). 
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У процесі вдосконаленнѐ та збільшеннѐ конкурентоспроможності 

студентів і ЗВО, відбуваютьсѐ зміна вимог до викладачів та введеннѐ 

різноманітних методів активізації навчаннѐ. 

Активні методи навчаннѐ – методи навчаннѐ, під час використаннѐ 

ѐких навчальна діѐльність носить творчий характер, формуятьсѐ 

пізнавальні інтереси і творче мисленнѐ (Artomova, 2015, с. 160).  

Упровадженнѐ методів активного навчаннѐ маю спонукати студентів 

до вивченнѐ облікових дисциплін, а це значноя міроя залежить від рівнѐ 

підготовки самого викладача та його вміннѐ доступно й цікаво представити 

інформація та створити умови длѐ засвоюннѐ студентами, передбачених 

програмоя і навчальним планом вмінь і навичок. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Головноя 

потребоя сьогоденнѐ ю модернізаціѐ освіти, провідним вектором ѐкої маю 

стати підготовка до інноваційної діѐльності та впровадженнѐ інноваційних 

технологій. 

Використаннѐ інноваційних технологій сприѐю створення 

сприѐтливого освітнього середовища надаю можливості до саморозвитку й 

оволодіннѐ комплексом умінь, навичок та ѐкостей, із ѐких складаютьсѐ 

професійна компетентність.  

Мета інноваційних технологій полѐгаю у визначенні перспективних 

напрѐмів розвитку закладу освіти, накопиченні необхідних ресурсів та його 

інноваційного потенціалу, розробці і впровадженні нового змісту, форм і 

засобів освітнього процесу, створеннѐ умов длѐ розвитку нового педаго-

гічного мисленнѐ та забезпеченнѐ конкурентоспроможності закладу освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Романенко Неля. Особенности развитиѐ инновационной деѐтельности в 

области высшего образованиѐ в современных условиѐх. 
В статье исследованы процессы модернизации образованиѐ в Украине. Целья 

статьи ѐвлѐетсѐ определение особенностей развитиѐ инновационной 
деѐтельности в области высшего образованиѐ в современных условиѐх. 
Охарактеризованы направлениѐ модернизации высшего образованиѐ, которые 
должны разворачиватьсѐ в направлении повышениѐ его конкурентности в 
европейском пространстве. Раскрыта роль государства в процессе управлениѐ 
образованием и общественный контроль в области высшего образованиѐ. 
Исследовано современное состоѐние развитиѐ вузов в Украине с использованием 
инновационных технологий.  

Ключевые слова: инновациѐ, модернизациѐ, направлениѐ модернизации, 
аспект стратегии образованиѐ, публичный контроль, инновационные технологии, 
система инноваций, активные способы обучениѐ. 

SUMMARY 
Romanenko Neliia. Peculiarities of development of innovative activity in the field of 

higher education in modern conditions. 
The article examines the processes of education modernization in Ukraine. The purpose of 

the article is to determine the features of the development of innovative activities in the field of 
higher education in modern conditions. The research methods are 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 are 
clarified; on the basis of the comparative analysis 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 use of positive experience are opened. The 
definition of the concept of modernization, where in the first sense – improvement, change in 
accordance with modern conditions; in the second – giving the phenomena of the past an image 
uncharacteristic of them, modernized. The directions of modernization of higher education are 
characterized, which should be developed in the direction of increasing its competitiveness in the 
European space. The role of the state in the process of education management and public control 
in the field of higher education is revealed. It is established that one of the priority areas for 
improving the state educational policy in modern integration conditions should be recognized as 
increased public participation in the control of the educational system. The consequences of 
modernization of education are always increased public participation in management decisions 
in the relevant sphere of public life. Therefore, it is necessary to worry about the issues of 
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maximum involvement of citizens in the conscious participation in the process of modernization 
of education and analyze the extent to which they support innovation. The purpose of 
introduction of innovations is defined, namely: optimization and increase of efficiency of the 
educational process and creation of the educational environment which will satisfy needs of the 
education applicants. The current state of the higher education institutions development in 
Ukraine with the use of innovative technologies is studied, when the main purpose of innovative 
technologies is to identify promising areas of education institution development, accumulation of 
the necessary resources and its innovative potential, development and implementation of the 
new content, forms and means of the educational process, development of the new pedagogical 
thinking and ensuring the competitiveness of the education institutions. 

Key words: innovation, modernization, directions of modernization, aspect of 
education strategy, public control, innovative technologies, system of innovations, active 
teaching methods. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: 

НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ 
 

Метоя статті ю аналіз  недоліків та переваг дистанційного навчаннѐ під час 
організації освітнього процесу в закладах вищої медичної освіти України. Длѐ 
досѐгненнѐ мети було використано такі методи дослідженнѐ: аналіз науково-
педагогічної літератури, узагальненнѐ, формуляваннѐ висновків. 

У результаті дослідженнѐ розглѐнуто позитивні й негативні аспекти та 
дистанційного навчаннѐ. Визначено, що недоліки та переваги дистанційної освіти ю 
спільними длѐ всіх регіонів нашої країни. Перспективу подальших розвідок із цього 
напрѐму авторки дослідженнѐ вважаять у розробці науково-методичних матеріалів 
(тренінгів, семінарських занѐть) длѐ підвищеннѐ рівнѐ самоорганізації, мотивації та 
самостійності студентів-медиків. 

Ключові слова: дистанційна освіта, заклади вищої медичної освіти, Covid-19, 
карантин.  

 

Постановка проблеми. Онлайн навчаннѐ стало викликом не лише 

длѐ українських викладачів, педагоги з усього світу говорѐть, що були 

абсолятно не готові швидко адаптуватисѐ до віртуальної школи, лише на 

підготовку одного дистанційного занѐттѐ вони витрачаять вдвічі більше 

часу. Розглѐнемо детальніше досвід упровадженнѐ дистанційної форми 

навчаннѐ в закладах вищої медичної освіти України. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні обґрунтуваннѐ 

дистанційної форми навчаннѐ засновані на методологічних працѐх учених 

Ю. Бабанського, С. Гончаренка, Н. Тализіної, психологів Б. Ананьюва, 
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Г. Балла, М. Данилова, ѐкі аналізували процес дистанційного навчаннѐ ѐк 

індивідуалізація особистісно оріюнтованого навчаннѐ. Вивчення 

дистанційної форми освіти медичних ЗВО присвѐчено низку праць 

С. Астремської, І. Мельничук, С. Мисловської, І. Письменецької та ін. У 

наукових працѐх зазначених дослідників висвітлені питаннѐ підготовки 

студентів-медиків до використаннѐ ІТ у професійній діѐльності; розглѐнуто 

сучасні інформаційні технології в освітньому процесі медичних закладів 

вищої освіти; визначено перспективи впровадженнѐ на сучасному етапі 

дистанційного навчаннѐ у професійну сферу. 

Мета статті – проаналізувати недоліки й переваги дистанційного 

навчаннѐ під час організації освітнього процесу в закладах вищої медичної 

освіти України. 

Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури, 

формуляваннѐ висновків, узагальненнѐ й систематизаціѐ літературних 

даних і нормативних документів за темоя дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Історично дистанційне навчаннѐ існую з 

1840 року, коли науковець Ісаак Пітман запропонував навчаннѐ длѐ студентів 

Англії через телеграф. Інтенсивніше такий вид навчаннѐ почав розвиватисѐ з 

70-х рр. ХХ століттѐ. Першим закладом освіти, ѐкий почав повноцінно 

функціонувати в подібному форматі, став Відкритий Університет Великої 

Британії (Новиченко, 2020, с. 21). Термін distant education уперше був 

використаний у каталозі заочних кореспондентських курсів Університету 

штату Вісконсін в 1892 році (Унгурѐн, Чернецька, Науменко, 2013, с. 95). 

За визначеннѐм В. Кременѐ, дистанційна освіта – це форма навчаннѐ, 

рівноцінна з очноя, вечірньоя, заочноя та екстернатом, що реалізуютьсѐ, в 

основному, за технологіѐми дистанційного навчаннѐ. Як стверджую учений, 

технології дистанційного навчаннѐ складаятьсѐ з педагогічних та 

інформаційних технологій дистанційного навчаннѐ. Педагогічні технології – це 

технології активного спілкуваннѐ викладачів зі студентами з використаннѐм 

телекомунікаційного зв’ѐзку та методології індивідуальної роботи студентів із 

навчальним матеріалом, представленим у електронному виглѐді. 

Інформаційні технології дистанційного навчаннѐ – це технології створеннѐ, 

передачі і збереженнѐ навчальних матеріалів, організації й супроводу 

освітнього процесу дистанційного навчаннѐ за допомогоя телекомуні-

каційного зв’ѐзк (Концепціѐ розвитку дистанційної освіти України). 

Науковці виокремляять три основні види технологій, що 

застосовуятьсѐ в дистанційному навчанні: дистанційне навчаннѐ, ѐке 

відбуваютьсѐ на основі паперових і аудіоносіїв. Зазвичай, у цій формі 
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навчаннѐ зі студентом працяю викладач, ѐкий і перевірѐю роботи, надіслані 

поштоя, а також консультую й відповідаю на запитаннѐ телефоном; 

дистанційне навчаннѐ за допомогоя телебаченнѐ; дистанційне навчаннѐ 

за допомогоя інтернет-технологій. Інтернет-навчаннѐ користуютьсѐ все 

ширшим попитом і стаю актуальнішим через щільне й повсядне 

впровадженнѐ Інтернету в наше життѐ (Бичко та Стеценко, с. 23-24). 

Погоджуюмось із твердженнѐм В. Ждана про те, що дистанційна 

освіта під час підготовки лікарів – це інноваційна організаціѐ освітнього 

процесу, ѐка реалізуютьсѐ у специфічній педагогічній системі, що базуютьсѐ 

на принципі самостійної освіти лікарѐ й інтерактивної взаюмодії викладача 

та студента (Ждан та ін., 2018, с. 26). 

У нашій країні дистанційне навчаннѐ запроваджено Положеннѐм про 

дистанційну освіту МОН України та затверджено наказом № 466 від 

25.04.2013 року (цит. за Новиченко, 2020). Згідно з Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи длѐ 

запобіганнѐ поширення коронавірусу COVID-19» та офіційним листом 

«1/9176 від 25 березнѐ 2020 року «Щодо особливостей організації 

освітнього процесу під час карантину» заклади освіти зобов’ѐзані 

функціонувати дистанційно. 

Розглѐнемо детальніше досвід упровадженнѐ дистанційного 

навчаннѐ в освітній процес закладів вищої медичної освіти України під час 

пандемії, спричиненої COVID-19, визначимо недоліки та переваги з даного 

напрѐму. 

Учені Одеського національного медичного університету Л. Унгурѐн, 

Г. Чернецька, І. Науменко, процес дистанційної освіти характеризуять ѐк: 

гнучке поюднаннѐ самостійної пізнавальної діѐльності студентів із різними 

джерелами інформації, навчальними матеріалами, спеціально 

розробленими з даного курсу; оперативна й систематична взаюмодіѐ з 

провідним викладачем курсу; обмін думками, інформаціюя з учасниками 

курсів, а також із будь-ѐкими іншими партнерами, у тому числі 

закордонними, за допомогоя мережі Internet (Унгурѐн, Чернецька,  

Науменко, 2013, с. 95 -97). 

Представники колективу кафедри нормальної та патологічної 

клінічної анатомії ОНМедУ (О. Аппельханс, Н. Нескоромна, О. Кошельник, 

С. Чеботарьова) вважаять, що до плясів навчаннѐ «на відстані» можна 

віднести: необмежений доступ до різноманітних навчальних ресурсів (за 

наѐвності мережі Internet); навчаннѐ у звичайних умовах та у зручний час; 

свободу вибору місцѐ, часу та пріоритетності матеріалу навчаннѐ; 
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заохочуваннѐ самостійноя позаавдиторноя роботоя; серед мінусів 

дистанційного навчаннѐ учені називаять: відсутність соціальної взаюмодії 

«викладач-студент», «студент-студент»; досить низький рівень володіннѐ 

сучасними платформами інтерактивних мереж; відсутність опануваннѐ 

практичними навичками, ѐкі вкрай важливі насамперед у медицині тощо 

(Аппельханс, Нескоромна, Кошельник, 2020, с. 37-39). 

На думку вчених Харківського національного медичного університету 

(О. Левашова, Т. Тішакова, С. Козуб), перевагами дистанційної освіти ю: 

можливість пройти навчаннѐ ѐк із регіонів країни, так і з інших країн; 

прийнѐтна вартість; використаннѐ в освітньому процесі новітніх технологій, 

що робить його більш цікавим. Недоліками дистанційної освіти автори 

вважаять: недостатність практичних навичок, бо навіть сучасні тренажери 

не замінѐть майбутнім медикам чи хімікам реальної практики; більшість 

викладачів маять досить високу базову підготовку в галузі ІКТ, але під час 

упровадженнѐ дистанційного навчаннѐ цих знань недостатньо. Процес  

підготовки програм займаю багато годин у викладачів і важко вмістити весь 

обсѐг лекцій у слайди (Левашова, Тішакова, Козуб, 2021, с. 111-112). 

Науковець С. Новиченко (ВНДЗ «Буковинський державний медичний 

університет») звернув увагу на те, що саме «карантин» показав реальне 

положеннѐ та впровадженнѐ заходів із виѐвленнѐ недоробок у процесі 

дистанційного навчаннѐ. Головноя перевагоя дистанційної освіти ю її 

екстериторіальність, ѐка надаю змогу проводити практичні занѐттѐ та прийом 

екзаменаційно-залікових сесій у студентів-громадѐн Індії, Єгипту, Сирії, ѐких 

евакуявали з України в зв’ѐзку з поширеннѐм епідемії COVID-19. До 

позитивних аспектів дистанційної освіти учений відносить індивідуальний 

темп і підхід до навчаннѐ, що надаю можливість прослухати лекція рівно 

стільки раз, скільки це необхідно; збільшеннѐ кількості студентів, оскільки 

ляди з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ можуть реалізувати свою право 

на освіту. Дистанційна освіта, на думку ученого, маю свої «мінуси»: такий 

підхід підходить тільки длѐ високодисциплінованих студентів; втрачаютьсѐ 

комунікативний підхід до навчаннѐ; медичні університети не можуть 

повністя перейти на таку форму навчаннѐ, aдже становленнѐ лікарів 

відбуваютьсѐ білѐ ліжка хворого (Новиченко, 2020, с. 20-23). 

Учені Харківської медичної академії післѐдипломної освіти та 

Національного фармацевтичного університету (Л. Галій, Л. Шульга, 

В. Якущенко, П. Нартов, К. Бур’ѐн, С. Баган) висвітляять деѐкі особливості та 

складнощі впровадженнѐ дистанційної форми навчаннѐ зі спеціальності 

«Загальна фармаціѐ». З оглѐду на низку соціальних та економічних аспектів, 
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дистанційне навчаннѐ в Україні маю деѐкі особливості: наѐвність ѐк 

ґрунтовних знань за спеціальністя, так і технічних умінь та навичок у тьятора 

та викладачів, що сприѐтиме наочності та візуалізації інформаційних 

матеріалів, зосередження уваги фахівців на предметі навчаннѐ; недостатньо 

повне покриттѐ віддалених районів Інтернет-мережея; незадовільне власне 

технічне оснащеннѐ деѐких осіб, ѐкі бажаять навчатисѐ; можливість 

психологічних проблем викладачів під час використаннѐ голосового зв’ѐзку 

та під час роботи з відеокамероя; недостатній рівень технічної підготовки 

викладачів длѐ роботи з інтерактивними програмами (Галій, Шульга, 

Якущенко, Нартов, Бур’ѐн, Баган, 2019, c. 14-20). 

Колектив кафедри педіатрії, неонатології та дитѐчих інфекцій 

Донецького національного медичного університету (Україна) О. Дзяба, 

О. Самойленко, М. Мірошниченко, Ю. Чорний відзначаять переваги та 

недоліки дистанційної форми навчаннѐ: доступ до всіх необхідних матеріалів 

та завдань, доступний студенту післѐ реюстрації в системі Meet, або  

отриманнѐ навчальних матеріалів електронноя поштоя чи через мобільні 

додатки. Як зазначаять учені, дистанційна форма навчаннѐ мінімізую контакт 

між студентами та викладачами, що дозволѐю запобігти росту захворяваності 

в умовах пандемії Covid-19. Недоліками даної системи освіти науковці 

вважаять: проблему ідентифікації студента; тести не завжди показуять 

реальні знаннѐ студента; дистанційна освіта не розвиваю комунікабельність 

студента. Під час дистанційного навчаннѐ особистий контакт студентів із 

паціюнтами і викладачами мінімальний, що ускладняю розвиток клінічних 

навичок (Дзяба, Самойленко, Мірошниченко, Чорний, с. 271-279). 

Дослідницѐ І. Лісецька (ІФНМУ), виділѐю такі особливості дистанційної 

форми навчаннѐ: 1. Гнучкість. 2. Модульність. 3. Паралельність. 

4. Асинхронність. 5. Масовість. 6. Рентабельність. Під час дистанційного 

навчаннѐ використовуятьсѐ такі основні елементи: дистанційні курси, 

вебсторінки й сайти, електронна пошта, форуми та блоги, чат, теле- і 

відеоконференції, віртуальні навчальні кімнати тощо. Серед переваг 

авторкоя визначено такі: можливість навчатисѐ на декількох курсах або в 

декількох закладах вищої освіти, можливість паралельно працявати; 

дистанційна освіта дешевша: студенту не доводитьсѐ оплачувати дорогу, 

проживаннѐ, а у випадку із зарубіжними ЗВО не потрібно витрачатисѐ на візу і 

закордонний паспорт. Водночас дистанційна форма навчаннѐ маю низку 

недоліків: неможливість відпрацяваннѐ практичних навичок і вмінь, навіть 

найсучасніші комп'ятерні тренажери не замінѐть фізичного відпрацяваннѐ 

навичок на фантомах (Лісецька, 2020, с. 81-86). 
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Представники Івано-Франківського національного медичного 

університету (Н. Саган, О. Жураківська., Л. Заѐць, О. Антимис, У. Дутчак) 

наголошуять, що пандеміѐ коронавірусної інфекції поставила перед 

науковцѐми завданнѐ: зберегти систему медичної освіти. За 

спостереженнѐми вчених, позитивним моментом дистанційного навчаннѐ 

ю: можливість працявати зі значно більшоя аудиторіюя; можливість 

ширше використовувати інтерактивні методи навчаннѐ; оновленнѐ ролі 

викладача, ѐкий повинен підвищувати педагогічну активність і кваліфікація 

відповідно до нововведень. Основноя проблемоя в Україні ю 

недоступність інтернету, особливо в невеликих містечках, а також 

шкідлива діѐ монітору (Саган, Заѐць, Жураківська, с. 153-156). 

Учені І. Скрипник, Г. Маслова, Н. Приходько, О. Гопко, О. Шапошник 

(Українська медична стоматологічна академіѐ, м. Полтава) стверджуять, що 

ефективність дистанційного навчаннѐ залежить не лише від способів 

викладеннѐ навчальних матеріалів, а й від контроля засвоюннѐ знань, аналізу 

пріоритетів чинників, що впливаять на ефективність роботи викладачів і 

студентів у дистанційному середовищі. Перевірка ѐкості засвоюних знань і 

вмінь спонукаю до щоденної роботи студентів, виробленнѐ в них уміннѐ чітко 

самоорганізовуватисѐ. Провідне місце в системі контроля належить 

тестовим завданнѐм. Рутинне визначеннѐ правильної відповіді в тесті 

втомляю студента та в умовах дистанційного навчаннѐ спонукаю до пошуку 

відповідей на сторонніх ресурсах. Розв’ѐзаннѐ такого питаннѐ вчені 

пропонуять у форматі челендж-тестуваннѐ. Навчальна платформа Kahoot даю 

змогу онлайн створявати тест, опитуваннѐ, навчальну гру або влаштувати 

марафон знань. Тут, за аналогіюя стандартного тесту, оціняютьсѐ не лише 

правильна відповідь, а швидкість відповіді на запитаннѐ. Автори  

виокремляять кілька недосконалостей дистанційної освіти: складнощі з 

інтернет-забезпеченнѐм у віддалених містечках; незадовільне технічне 

оснащеннѐ студентів може обмежувати доступ до освітніх програм; 

недостатнѐ потужність технологій і ресурсів в умовах наданнѐ ѐкісного 

контенту з боку ЗВО може призводити до мінімального рівнѐ наданнѐ 

освітніх послуг (Скрипник, Маслова, Приходько, с. 29-32). 

В Українській медичній стоматологічній академії під час 

дистанційного навчаннѐ використовуятьсѐ такі основні елементи: 

дистанційні курси; веб-сторінки й сайти; електронна пошта; форуми та 

блоги; чат і месенджер; теле- і відеоконференції; віртуальні класні кімнати 

та ін. Чат-занѐттѐ – це навчальні занѐттѐ з використаннѐм чат-технологій. 

Чат-занѐттѐ проводѐтьсѐ синхронно, тобто всі учасники маять одночасний 
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доступ до чату. Длѐ веб-занѐть використовуятьсѐ спеціалізовані освітні 

веб-форуми – форма роботи користувачів із певної теми або проблеми за 

допомогоя записів, що залишаятьсѐ на одному з сайтів із установленоя 

на ньому відповідноя програмоя. Телеконференції проводѐтьсѐ з 

використаннѐм електронної пошти (Рѐднова, Безега, Безкоровайна, с. 174). 

Дослідники Н. Теренда, О. Теренда, М. Горішний і Н. Панчишин 

(Тернопільський національний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського) дослідили особливості дистанційного навчаннѐ 

студентів в умовах пандемії COVID-19. На переконаннѐ вчених, отримані 

результати вказуять на існуваннѐ суб’юктивних перешкод у здобутті знань під 

час дистанційного навчаннѐ, ѐке передбачаю значну самомотивація студента 

щодо власного навчаннѐ, а також високий рівень самоорганізації. Автори 

впевнені, що длѐ покращеннѐ доступності навчально-методичних матеріалів, 

збільшеннѐ контакту між викладачем і студентом необхідно залучати 

інтерактивні платформи, ѐкі дозволѐть покращити процес викладаннѐ та 

засвоюннѐ необхідного навчального матеріалу (Теренда та ін., с. 57-60). 

Слід зазначити слушну думку Л. Височиної, І. Авраменко, 

Н. Башкірової (ДЗ «Дніпропетровська медична академіѐ МОЗ України») про 

те, що в ѐкості альтернативи паціюнт-оріюнтованого навчаннѐ можуть бути 

використані клінічні стажуваннѐ, з використаннѐм онлайн-сховищ записів 

паціюнтів, випадків, тренінги через компʼятерний звʼѐзок он-лайн 

(телемедицина). На переконаннѐ авторів, пошук та освоюннѐ інноваційних 

форм і методів дистанційної освіти, перехід на наданнѐ дистанційних 

освітѐнських послуг ю питаннѐм виживаннѐ длѐ медичних закладів освіти 

України (Височина, Авраменко, Башкірова, 2020, с. 7). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Відповідно 

до положень наукових досліджень учених провідних ЗВМО нами визначено, 

що недоліки та переваги дистанційної освіти ю спільними длѐ всіх регіонів 

нашої країни: серед позитивних аспектів – інноваційні форми взаюмодії, 

економіѐ коштів, можливість сумісництва з роботоя, доступність навчальних 

матеріалів, свобода в часі і просторі; недоліками ю: технічне оснащеннѐ, брак 

реального спілкуваннѐ, мотиваціѐ й самоорганізаціѐ студентів. Попри те, що 

дистанційній освіті притаманна низка переваг, можемо стверджувати, що 

зазначена форма навчаннѐ, ѐк основна, не підходить длѐ навчаннѐ студентів 

саме медичних ЗВО. Зважаячи на вищезазначене, перспективу подальших 

розвідок із цього напрѐму вбачаюмо в розробці науково-методичних 

матеріалів (тренінгів, семінарських занѐть, вебквестів) длѐ підвищеннѐ рівнѐ 

самоорганізації, мотивації й самодисципліни студентів-медиків. 
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РЕЗЮМЕ 
Сикорская Ольга, Орду Екатерина. Дистанционное образование: опыт 

заведений высшего медицинского образованиѐ Украины.  
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ недостатков и преимуществ 

дистанционного обучениѐ при организации образовательного процесса в высших 
медицинских образованиѐх Украины. Длѐ достижениѐ цели были использованы 
следуящие методы исследованиѐ: анализ научно-педагогической литературы, 
обобщение, формулирование выводов. 

В результате исследованиѐ рассмотрены положительные и отрицательные 
аспекты дистанционного обучениѐ. Определено, что недостатки и преимущества 
дистанционного образованиѐ ѐвлѐятсѐ общими длѐ всех регионов нашей страны. 
Перспектива дальнейших исследований по этому направления автора исследованиѐ 
видитсѐ в разработке научно-методических материалов (тренингов, семинарских 
занѐтий) длѐ повышениѐ уровнѐ самоорганизации, мотивации и 
самостоѐтельности студентов-медиков. 
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Ключевые слова: дистанционное образование, учреждениѐ высшего 
медицинского образованиѐ, Covid-19, карантин. 

SUMMARY 
Sikorska Olha, Ordu Kateryna. Distance education: experience of higher medical 

education institutions of Ukraine.  
The purpose of the article is to analyze the disadvantages and advantages of distance 

learning during the organization of the educational process in the institutions of higher 
medical education in Ukraine. To achieve this goal, the following research methods were 
used: analysis of scientific and pedagogical literature, generalization, formulation of 
conclusions. 

The article notes that distance learning in Ukraine has some features: the presence of 
both thorough knowledge of the specialty and technical skills and abilities of tutors and 
teachers, which will contribute to the clarity and visualization of information materials, the 
focus of experts on the subject; insufficient full coverage of remote areas by the Internet; 
unsatisfactory own technical equipment of some people who want to study; the possibility of 
psychological problems of teachers when using voice communication and when working with 
a video camera. 

The study examines the positive and negative aspects of distance learning. In 
accordance with the provisions of scientific research of the leading higher medical education 
institutions of Ukraine, we have determined that the disadvantages and advantages of 
distance education are common to all regions of our country: innovative forms of interaction, 
cost savings, the possibility of combination with work, availability of educational materials, 
freedom in time and space; disadvantages are: technical equipment, lack of real 
communication, motivation and self-organization of students. Despite the fact that distance 
education has a number of advantages, we can say that this form of education as the main 
one is not suitable for teaching students of medical health care. Given the above, the 
prospect of further research in this area is considered in the development of scientific and 
methodological materials (trainings, seminars) to increase the level of self-organization, 
motivation and self-discipline of medical students. 

Key words: distance education, institutions of higher medical education, Covid-19, 
quarantine. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ЗВО 
 

Метоя статті ю аналіз методики контроля й оціняваннѐ іншомовної 
комунікативної компетенції студентів у ЗВО та запропонуваннѐ комплексного підходу 
до її вдосконаленнѐ в умовах дистанційної форми навчаннѐ. Методами дослідженнѐ ю 
аналіз, порівнѐннѐ, спостереженнѐ. У статті проведено аналіз підходів до контроля й 
оціняваннѐ іншомовної комунікативної компетенції студентів у ЗВО за допомогоя 
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тестуваннѐ, ѐкі застосовуять у сучасній світовій педагогічній практиці. Виѐвлено 
переваги та недоліки тестуваннѐ. Запропоновано комплексний підхід до контроля й 
оціняваннѐ іншомовної комунікативної компетенцій студентів на основі тестуваннѐ в 
умовах дистанційної форми навчаннѐ, ѐкий сприѐтиме підвищення ефективності 
процесу навчаннѐ іноземних мов у ЗВО. 

Ключові слова: контроль, оціняваннѐ, іншомовна комунікативна 
компетенціѐ, тестуваннѐ, таксономіѐ Блума, дистанційне навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Актуальність вивченнѐ іноземних мов і, 

передусім, англійської мови ѐк міжнародної лінгва-франка, пов’ѐзана з 

ювроінтеграційними та світоінтеграційними процесами України. Однак, 

ефективність навчаннѐ характеризуютьсѐ отриманнѐм певних результатів, ѐкі 

містить у собі іншомовна комунікативна компетенціѐ: сприйнѐттѐ іноземної 

мови на слух (аудіяваннѐ), говоріннѐ, читаннѐ та письмо. З поширеннѐм 

різних обмежень у начальному процесі, викликаних Covid-19, 

розповсядженоя практикоя стаю застосуваннѐ дистанційної форми 

навчаннѐ іноземних мов. Зміна форми навчаннѐ потребую вдосконаленнѐ 

методики контроля й оціняваннѐ іншомовної комунікативної компетенції. 

Отже, актуальноя проблемоя на сьогоднішній день ю запропонуваннѐ  

комплексного підходу до контроля й оціняваннѐ іншомовної комунікативної 

компетенції засобами тестуваннѐ в умовах дистанційного навчаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Тестові завданнѐ, їх критерії, 

призначеннѐ, способи розробки, підготовки, упорѐдкуваннѐ тестів ставали 

предметом дослідженнѐ багатьох учених. Науковці вивчаять досвід 

складаннѐ тестів протѐгом ХХ століттѐ, здійсняять порівнѐльний аналіз 

тестових завдань початку та середини ХХ століттѐ з тестами кінцѐ ХХ – початку 

ХХІ століттѐ, визначаять позитивні й негативні риси тестуваннѐ ѐк методу 

контроля, удосконаляять класифікація тестів, що використовуятьсѐ наразі в 

педагогічному процесі в усіх розвинених країнах. 

В. Аванесов виділѐю один із найважливіших критеріїв складаннѐ тестів – 

критерій розуміннѐ сенсу завдань, ѐкий відіграю клячову роль в умовах 

часового ліміту (1-3 хвилини). Це стосуютьсѐ ѐк простих, так і складних завдань 

(Аванесов, 2002). 

І. Пютухова вивчаю феномен тестуваннѐ в Україні наприкінці ХІХ – у 

першій третині ХХ століттѐ. Дослідницѐ висвітляю процес розвитку 

застосуваннѐ тестів у вітчизнѐній педагогічній науці, а також надаю 

порівнѐльну таблиця характеристики тестових завдань першої третини ХХ 

століттѐ й сьогоденнѐ (Пютухова, 2013). 

У науковій практиці Т. Тартарашвілі відображено головні риси 

освітнього процесу в США, зокрема приділено увагу тестування ѐк одному з 
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провідних методів контроля в американських закладах вищої освіти 

(Тартарашвілі, 2015). Учений висвітляю етапи складаннѐ тестів з урахуваннѐм 

політкоректності (жодне з питань не повинно містити образливого підтексту 

длѐ національних меншин США), характеризую розробку тестів різного рівнѐ 

складності, підготовку до пробного тестуваннѐ, заходи щодо забезпеченнѐ 

рівних умов длѐ всіх, хто проходить випробуваннѐ, а також відображаю сам 

процес тестуваннѐ в екзаменаційному класі або аудиторії. 

У деѐких роботах дано рекомендації з організації тестуваннѐ знань 

студентів в умовах кредитно-модульної технології навчаннѐ, проте наразі 

відсутні роботи, присвѐчені системному аналізу впливу тестуваннѐ на ѐкість 

знань, класифікації тестів і особливостѐм конструяваннѐ тестів з метоя 

підвищеннѐ ефективності організації дистанційного навчаннѐ студентів. 

Питання оціняваннѐ знань присвѐчено чимало досліджень, 

наукових праць у вітчизнѐній та зарубіжній педагогіці. 

Наприклад, Б. Блум розробив сучасну інформаційну технологія 

«Таксономіѐ», ѐка вклячена в систему оціняваннѐ знань (Bloom, 1984). 

Незважаячи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато 

досліджень з проблеми педагогічного оціняваннѐ навчальних досѐгнень 

студентів, проблема системного підходу до процесу педагогічного 

оціняваннѐ в ЗВО залишаютьсѐ актуальноя. Аналіз літератури показав, що 

в тестуванні дуже багато невирішених проблем, воно, безумовно, 

знаходитьсѐ на початковому етапі свого розвитку, особливо стосовно 

методики викладаннѐ іноземних мов у технічних ЗВО. На наш поглѐд, 

недостатньо розроблені теоретико-методичні основи тестового контроля 

длѐ підвищеннѐ ѐкості вищої освіти, а також зараз бракую чітко окреслених 

вимог і стандартів, ѐкі пред’ѐвлѐятьсѐ до освітнього моніторингу 

дистанційного навчаннѐ іноземних мов. 

Мета статті. Метоя статті ю аналіз методики реалізації контроля й 

оціняваннѐ іншомовних компетенцій студентів у ЗВО та запропонуваннѐ 

комплексного підходу до її вдосконаленнѐ в умовах дистанційної форми 

навчаннѐ. 

Методи дослідження. Методами дослідженнѐ ю аналіз, порівнѐннѐ, 

спостереженнѐ, експертне оціняваннѐ.  

Виклад основного матеріалу. Процес ювропейської інтеграції все 

помітніше впливаю на всі сфери життѐ держави, не обійшов він заклади 

вищої освіти (ЗВО). Україна чітко визначила оріюнтири на входженнѐ в 

освітній і науковий простір Європи, удосконаляю освітня діѐльність у 
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контексті ювропейських вимог, зробила конкретні кроки длѐ практичного 

приюднаннѐ до Болонського процесу. 

Основним завданнѐм на перехідний період ю реалізаціѐ передбаченої 

Болонськоя деклараціюя системи академічних кредитів ECTS (European 

Credit Transfer System – Європейської кредитно-трансферної системи). Саме її 

розглѐдаять ѐк засіб підвищеннѐ мобільності студентів під час переходу з 

одніюї навчальної програми на іншу. ECTS повинна стати багатоцільовим 

інструментом визнаннѐ і мобільності, засобом реформуваннѐ навчальних 

програм. Надзвичайно важливий акумуляячий момент упровадженнѐ 

кредитної системи, що полѐгаю в можливості враховувати всі досѐгненнѐ 

студента, а не лише навчальне навантаженнѐ, наприклад, участь у наукових 

дослідженнѐх, конференціѐх, олімпіадах і тому подібне. 

Проте одним із найважливіших показників ю рівень знань студентів з 

навчальних дисциплін, що вивчаятьсѐ. Найоб’юктивнішим засобом 

оціняваннѐ рівнѐ знань у даний час вважаять тести, ѐкі дозволѐять 

неупереджено оцінити навчальні досѐгненнѐ студентів. Комп’ятерне 

тестуваннѐ знань з іноземних мов під час дистанційного навчаннѐ – це 

ефективний спосіб перевірки, ѐкий знаходить у ЗВО все більше 

застосуваннѐ. Вагомоя перевагоя комп’ятерного тестуваннѐ ю мінімум 

витрат часу на отриманнѐ надійних підсумків ѐк поточного, так і 

підсумкового контроля, і отриманнѐ результатів практично відразу післѐ 

завершеннѐ тесту. Від традиційних методів контроля знань тести 

відрізнѐятьсѐ об’юктивністя результатів навчаннѐ, оскільки вони 

формуятьсѐ без впливу суб’юктивної думки викладачів. 

Тому необхідно розглѐнути основні вимоги до розробки тестів, їх 

переваги й недоліки, а також рекомендації щодо конструяваннѐ і 

використаннѐ тестів. Отже, спочатку проведемо оглѐд існуячих у 

міжнародній практиці методів тестуваннѐ.  

У світовій практиці набуто багатий досвід зі складаннѐ та розробки 

тестів, у деѐких країнах навіть створено національні тестологічні школи 

(США, Австраліѐ). Процес підготовки тестових завдань в Україні та Західній 

Європі значно відрізнѐютьсѐ. На Заході тестові завданнѐ складаять не ті 

спеціалісти, ѐкі ведуть практичні занѐттѐ. Існуять призначені спеціальноя 

організаціюя або комісіюя фахівці, ѐкі розроблѐять тести, виходѐчи з 

компетенцій, ѐких повинні набути студенти.  

Післѐ Другої світової війни група американських педагогів і 

психологів під керівництвом Б. Блума розробила правила чіткого й 

однозначного формуляваннѐ та впорѐдкуваннѐ цілей навчаннѐ. Вони 
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визначили цілі когнітивної групи, цілі афективної групи (вони виражаятьсѐ 

через сприйманнѐ, інтереси, нахили, здібності тощо) та цілі психомоторні 

(навички письма, мовні, фізичні, трудові навички). Цілі когнітивної групи 

можуть бути виражені через такі елементи засвоюннѐ, ѐк розуміннѐ, 

відтвореннѐ, застосуваннѐ, аналіз, синтез, оцінка. 

Шостирівнева піраміда знань, запропонована Б. Блумом, широко 

використовуютьсѐ закордоном. Таксономія Б. Блума (Bloom, 1984) 

доцільно використовувати на практиці під час складаннѐ тестових завдань 

з іноземної мови в нашій країні. Наприклад, Т. Аношкова пропоную 

завданнѐ длѐ перевірки навичок низького рівнѐ мисленнѐ – вивчити слова, 

перекласти реченнѐ, переказати текст. Завданнѐ на перевірку навичок 

високого рівнѐ мисленнѐ оріюнтовані на аналіз декількох текстів із заданої 

тематики та поділ їх на групи, висловленнѐ власної думки з певного 

твердженнѐ (Аношкова, 2017). 

У національній практиці теж ю ефективні програми длѐ комп’ятерного 

тестуваннѐ знань з іноземної мови. Одніюя з систем комп’ятерного 

тестуваннѐ знань, що багато років з успіхом використовуютьсѐ викладачами 

ЗВО в Україні, ю Пакет програм UniTest System (Ліщинська, 2015, с. 8). 

Пакет програм UniTest System – повноцінне рішеннѐ длѐ створеннѐ 

комп’ятерних тестів, проведеннѐ тестуваннѐ (ѐк локально, так і по мережі), 

детального аналізу результатів тестувань і складаннѐ звітів у закладі 

освітни. UniTest System складаютьсѐ з п’ѐти основних модулів: Editor, Test, 

Report, Settings і Monitor (сервер і монітор длѐ тестувань з мережі). Крім 

того, до складу пакету входѐть UniTest Starter (швидкий запуск) і UniTest 

Direct (оновленнѐ по Інтернет). 

Пакет програм UniTest System запроваджено компаніюя Sight2k, що ю 

компаніюя з інтегрованих ІТ-рішень, що спеціалізуютьсѐ на комп'ятерних 

програмних рішеннѐх длѐ навчаннѐ та іспитів. З моменту свого заснуваннѐ 

Sight2k займаютьсѐ розробкоя, упровадженнѐм та підтримкоя 

програмного забезпеченнѐ длѐ навчаннѐ й оціняваннѐ. 

Розглѐнемо можливості застосуваннѐ пакету програм UniTest System 

длѐ тестуваннѐ знань із іноземних мов: 

1. Питаннѐ тесту можуть містити будь-ѐкі OLE-об’юкти (документи, 

графіки тощо), вклячаячи інтерактивні (анімаціѐ, відео та аудіокліпи), що 

надаю можливість викладачеві вклячати в тестові завданнѐ аудіяваннѐ. 

2. У кожному питанні можуть бути ѐк правильні, так і частково 

правильні (у % від правильного) відповіді, що підвищую точність 
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результатів оціняваннѐ (наприклад, під час виконаннѐ граматичних 

завдань, або завдань на знаннѐ лексики за темами). 

3. Підтримка всіх основних і множини додаткових типів питань: 

множинний вибір, питаннѐ з різними варіантами відповідей, питаннѐ про 

вибір множини з елементів, упорѐдкуваннѐ послідовностей, що даю  

можливість вклячати в тести завданнѐ типу: «Match halves of sentences» 

або «True/False») тощо. 

4. Можливість «накопичувати» банк питань і виділѐти розділи в тесті 

(наприклад, наѐвність у тесті трьох логічних розділів: легкі, середні та 

складні завданнѐ. База легких питань становить 200 питань, середніх – 150 

і складних – 170, а під час кожного тестуваннѐ з бази легких питань 

випадково вибираятьсѐ 15 питань, із середніх – 10 та зі складних – 5 

питань), що даю можливість виділити потенціальні можливості студентів із 

«просуваннѐ» за рівнем знань із іноземної мови. 

5. Організаціѐ захисту інформації: всі дані шифруятьсѐ BlowFish 448 

біт! (визнаний світовий стандарт, що використовуютьсѐ длѐ захисту 

корпоративної інформації). 

6. Проведеннѐ оперативного моніторингу тестуваннѐ: можна дізнатисѐ 

вся інформація про те, ѐк тестований проходив будь-ѐке з питань тесту. 

7. Можливість створеннѐ власних професійних звітів за результатами 

тестуваннѐ. 

8. Підтримка англійської, німецької, французької, іспанської, італійської 

та інших іноземних мов, що даю можливості застосуваннѐ даної системи 

комп’ятерного тестуваннѐ длѐ навчаннѐ різним іноземним мовам. 

Отже, було описано ѐк закордонний, так і вітчизнѐний досвід із 

організації моніторингу та контроля з навчаннѐ іноземних мов в умовах 

дистанційної освіти засобами комп’ятерного тестуваннѐ. Але, на жаль, 

комп’ятерні тести досі не маять науково обґрунтованої методики та 

стандартизації. На сьогодні вони ю предметом досліджень. Тому сучасний 

педагог повинен знати специфіку складаннѐ тестових завдань з іноземних 

мов та основні вимоги до тесту. 

Ми вважаюмо, що відмінна риса тесту – наѐвність виміряваннѐ, 

функціѐ ѐкого полѐгаю в тому, щоб надавати кількісну та ѐкісну інформація 

щодо прогресу навчаннѐ, діагностики недоліків, прогнозуваннѐ успішності. 

Тестовий контроль відрізнѐютьсѐ від інших методів контроля (усні і 

письмові іспити, заліки, контрольні роботи тощо) тим, що він ю спеціально 

підготовленим контрольним набором завдань, що дозволѐю надійно та адек-

ватно кількісно оцінити знаннѐ студентів за допомогоя статистичних методів. 
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Об’юктивність оціняваннѐ результатів навчаннѐ іноземних мов за 

допомогоя комп’ятерного тестуваннѐ досѐгаютьсѐ шлѐхом стандартизації 

процедури проведеннѐ тестуваннѐ, стандартизації й перевірки показників 

ѐкості завдань і тесту в цілому.  

Результати дослідженнѐ дозволили виѐвити, що порівнѐно з іншими 

формами контроля знань тестуваннѐ маю свої переваги і недоліки (табл. 1). 

Таблицѐ 1  

Переваги та недоліки тестування 
Переваги Недоліки 

1. Об’юктивність: досѐгаютьсѐ шлѐхом 
стандартизації процедури проведеннѐ, 
перевірки показників ѐкості тестових 
завдань і тестів взагалі 

1. Неможливість діагностуваннѐ причин 
«прогалин» у знаннѐх студента: дані, 
отримані викладачем у результаті 
тестуваннѐ, хоча й містѐть у собі відомості 
про прогалини в знаннѐх з конкретних 
розділів, але не завжди дозволѐять 
судити про причини цих прогалин 

2. Нівеляваннѐ суб’юктивізму в 
оціняванні: тестуваннѐ ставить усіх 
студентів у рівні умови, ѐк у процесі 
контроля, так і в процесі оціняваннѐ 

2. Нівеляваннѐ творчості: тестуваннѐ не 
дозволѐю перевірѐти й оцінявати високі, 
продуктивні рівні знань, пов’ѐзані з 
творчістя 

3. Комплексність перевірки знань: 
тестуваннѐ може вклячати в себе 
завданнѐ з усіх тем курсу, у той час ѐк на 
усний іспит, зазвичай, виноситьсѐ  
2-4 теми, а на письмовий – 3-5 тем 

3. Брак часу длѐ глибокого аналізу певної 
теми: студент під час тестуваннѐ, на 
відміну від усного й письмового іспиту, не 
маю достатньо часу длѐ глибокого аналізу 
теми 

4. Точність оціняваннѐ: шкала оціняваннѐ 
тесту із 20 питань складаютьсѐ з 20 
проміжних інтервалів розподілу балів, у 
той час ѐк звичайна шкала оціняваннѐ 
знань – лише з чотирьох проміжних 
інтервалів розподілу балів 

4. Присутність елементу випадковості, що 
спотворяю результати тестувань: 
наприклад, можуть виникнути технічні 
проблеми з інтернетом, вимкненнѐ 
електроенергії під час тестуваннѐ тощо 

5. Економічна ефективність: основні 
витрати під час тестуваннѐ припадаять на 
розробленнѐ ѐкісного інструментарія, 
тобто маять разовий характер 

5. Потреба в забезпеченні 
конфіденційності тестових завдань: під час 
повторного застосуваннѐ тесту бажаним ю 
внесеннѐ змін до завдань 

 

Отже, виѐвлені переваги та недоліки тестуваннѐ, ѐк форми контроля 

навчальних досѐгнень студента, спонукаять до виділеннѐ певних вимог до 

розробки тестів длѐ ефективного оціняваннѐ іншомовної комунікативної 

компетенції. Погоджуячись з думкоя, висловленоя в роботі О. Василенко 

(Василенко, 2020), нами було виділено низку вимог до розробки тестів: 

достовірність, надійність, практичність, комплексність. Розглѐнемо глибше 

зміст перерахованих вимог у табл. 2. 
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Таблицѐ 2 

Рекомендовані вимоги до розробки тестів з оцінювання іншомовної 

комунікативної компетенції студентів ЗВО 
Вимога Зміст 

1. Достовірність Отриманнѐ достовірного результату про 
рівень іншомовної комунікативної 
компетенції, при чому результат оціняваннѐ 
за розробленим тестом повинен збігатисѐ з 
результатами незалежного тестуваннѐ 

2. Надійність Ступінь довіри до результатів тестуваннѐ, з 
точки зору отриманнѐ всього комплексу 
необхідної інформації про іншомовну 
комунікативну компетенція длѐ отриманнѐ 
комплексного результату 

3. Практичність Зручність тесту длѐ використаннѐ студентами, 
наѐвність чітких та зрозумілих інструкцій із 
виконаннѐ тесту 

4. Комплексність Наѐвність тестових завдань, за ѐкими можна 
оцінити всі навички: «Listening», «Reading», 
«Writing», «Speaking», що впливаять на 
формуваннѐ комунікативної компетенції 

 

Таким чином, удосконаленнѐ методики контроля й оціняваннѐ 

іншомовної комунікативної компетенції студентів у ЗВО рекомендуюмо 

проводити через виділеннѐ проміжних та підсумкових діагностичних 

тестувань. Проміжні тестуваннѐ дозволѐть проводити поточний моніторинг 

комунікативної компетенції студентів, а підсумкові тестуваннѐ дозволѐть 

отримати комплексний результат іншомовної компетенції студентів. 

Моніторинг та оціняваннѐ – невіддільні. Вони ю необхідними 

інструментами управліннѐ ѐкістя освіти. Призначеннѐ ѐк моніторингу, так і 

оціняваннѐ полѐгаю в тому, щоб впливати на прийнѐттѐ рішень, щодо 

вдосконаленнѐ, переоріюнтації, зміни стратегії навчаннѐ тощо. 

Одне з перших визначень понѐттѐ «оціняваннѐ» належить Ральфу 

Тайлеру (Кухар, Сергіюнко, 2010): «Оціняваннѐ – це процес виѐвленнѐ того, 

наскільки виконано освітні завданнѐ». 

Загальноприйнѐтим вважаютьсѐ визначеннѐ, ѐке належить Кларенсу 

Едварду Бібі (Кухар, Сергіюнко, 2010): «Оціняваннѐ освіти – це 

систематичне збираннѐ і тлумаченнѐ фактів, за ѐкими йде наступний етап – 

судженнѐ про їх цінність і відповідне плануваннѐ подальших дій».  

Керол Г. Вайс (Кухар, Сергіюнко, 2010), розглѐдаячи в ѐкості об’юкта 

оціняваннѐ програми розвитку системи, формуляю таке визначеннѐ: 

«Оціняваннѐм називаютьсѐ систематичне оціняваннѐ операцій та 
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результатів програм чи політики порівнѐно з комплексом ѐвних та неѐвних 

стандартів, з метоя вдосконаленнѐ програми чи політики». 

Розрізнѐять власне оціняваннѐ (evaluation) та педагогічне 

оціняваннѐ (assessment). У розумінні «evaluation» передбачено винесеннѐ 

ціннісного судженнѐ про процес, предмет або ѐвище, ѐкі піддаятьсѐ 

вимірявання. Функціѐми такого оціняваннѐ ю: 

- оціняваннѐ длѐ контроляваннѐ і звітуваннѐ; 

- оціняваннѐ длѐ розвитку; 

- оціняваннѐ длѐ набуттѐ знань і розуміннѐ. 

Понѐттѐ «Педагогічне оціняваннѐ» (assessment) ю частиноя 

оціняваннѐ evaluation і означаю низку процесів длѐ визначеннѐ того, ѐкоя 

міроя окремі студенти досѐгли запланованих результатів навчаннѐ. Ці 

процеси тісно пов’ѐзані з процесами навчаннѐ. 

Відомо, що у світі педагогічне оціняваннѐ ѐк науково-практичний 

напрѐм існую понад сто років. Науковці в Західній Європі давно сприйнѐли 

факт про те, що регуляваннѐ процесу навчаннѐ відбуваютьсѐ на основі його 

оціняваннѐ. Цей факт був доведений на основі міжнародного досвіду та 

наукових досліджень. Отже, освітѐни на власному досвіді переконалисѐ, що 

модернізаціѐ навчальних планів та програм підготовки здобувачів освіти ю 

неефективноя, поки вона не обґрунтована відповідними змінами до її змісту, 

а інколи і форм оціняваннѐ навчальних досѐгнень студентів. Безперечно, 

довгий шлѐх удосконаленнѐ методики контроля й оціняваннѐ результатів 

навчаннѐ у ЗВО не ю легким; і одночасно з досѐгненнѐми розвиток 

оціняваннѐ супроводжувавсѐ певними проблемами, а саме: надмірним 

використаннѐм неефективних методів оціняваннѐ під час дистанційної 

форми навчаннѐ, використаннѐм некоректних способів інтерпретації 

результатів оціняваннѐ, що призводило до хибних суджень про знаннѐ 

студента. Питаннѐ про підвищеннѐ ѐкості педагогічного оціняваннѐ стало 

актуальним ще в кінці 50-х років XX століттѐ, коли масові тестові системи 

набули широкого розповсядженнѐ та стали основоя длѐ прийнѐттѐ 

важливих освітніх рішень. Також був досвід зі створеннѐ перших документів, 

метоя ѐких було регуляваннѐ ѐкості тестуваннѐ й оціняваннѐ. Так, у 1954 

році Американськоя психологічноя асоціаціюя було розроблено «Технічні 

рекомендації длѐ психологічних тестів та діагностичних методик», а 

Американська асоціаціѐ педагогічних досліджень та Національна рада 

вимірявань в освіті спільно розробили «Технічні рекомендації длѐ тестів 

досѐгнень» (Кухар, Сергіюнко, 2010). 
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Відомо, що оціняваннѐ здійсняять у різних вимірах (Процяк, 

Козаченко, Сокур, 2021): 

Вимір 1: оціняваннѐ процесу навчаннѐ (формувальне) перевірка 

процесу навчаннѐ; оціняваннѐ навчальних досѐгнень (підсумкове) – процес 

підбиттѐ підсумків щодо набутих знань, умінь і навичок; перспективне 

оціняваннѐ – процес прогнозуваннѐ майбутнього розвитку, наданнѐ 

рекомендацій студенту щодо продовженнѐ навчаннѐ з іноземних мов. 

Вимір 2: індивідуальний критерій (досѐгненнѐ порівняятьсѐ з 

попередніми); цільовий критерій (досѐгненнѐ студента розглѐдаятьсѐ 

через призму визначеної цілі); соціальний критерій (досѐгненнѐ 

порівняятьсѐ з досѐгненнѐми інших у межах одніюї групи). 

Вимір 3: самооціняваннѐ; оціняваннѐ іншими. 

Отже, длѐ дистанційної форми навчаннѐ, на нашу думку, раціональним 

буде перший вимір оціняваннѐ, ѐкий маю логічну відповідність до 

моніторингу та підсумкового оціняваннѐ результатів навчаннѐ студентів. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку України проходѐть 

глобалізаційні процеси, ѐкі потребуять розвитку іншомовної 

комунікативної компетенції студентів ЗВО, ѐкі навчаятьсѐ за різними 

спеціальностѐми. Але процес розвитку іншомовної комунікативної 

компетенції потребую ефективних навичок із аудіяваннѐ, читаннѐ, письма 

та говоріннѐ, що досѐгаятьсѐ у процесі навчаннѐ, контроля й оціняваннѐ 

його результатів. В умовах пандемії все більшого розповсядженнѐ набуваю 

дистанційне навчаннѐ, що потребую розробки ефективних тестів. Таким 

чином, нами пропонуютьсѐ підхід до вдосконаленнѐ методики контроля й 

оціняваннѐ іншомовної комунікативної компетенції студентів у ЗВО на 

основі системи проміжного та підсумкового тестуваннѐ, що дозволить 

проводити ѐк моніторинг (evaluation), так і підсумкове оціняваннѐ 

результатів навчаннѐ студентів (assessment) з урахуваннѐм виділених 

вимог до розробки тестів в умовах дистанційного навчаннѐ. 

Перспективи подальших досліджень. Розробка тестів длѐ 

проведеннѐ контроля й оціняваннѐ іншомовної комунікативної 

компетенції студентів ю повсѐкденноя актуальноя проблемоя в умовах 

дистанційного навчаннѐ, з ѐкоя викладачі зіштовхуятьсѐ під час 

педагогічної діѐльності. Отже, вважаюмо, що під час розробки тестових 

завдань під час дистанційного навчаннѐ іноземних мов не приділѐютьсѐ 

повноя міроя увага до завдань з контроля розвитку аудіяваннѐ у 

студентів ЗВО. Тому, перспективоя подальших досліджень може бути 

поглиблене вивченнѐ тестового контроля длѐ розвитку аудіяваннѐ, 
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більш детальне визначеннѐ та аналіз типів тестів длѐ контроля й 

оціняваннѐ аудіяваннѐ у студентів ЗВО. 
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РЕЗЮМЕ 
Столярчук Анна, Кудлай Ольга. Совершенствование методики контролѐ и 

оценивание иноѐзычной коммуникативной компетенции студентов в ЗВО. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ методики контролѐ и оценки иноѐзычной 

коммуникативной компетенции студентов в ЗВО и предложение комплексного 
подхода к ее усовершенствования в условиѐх дистанционной формы обучениѐ. 
Методами исследованиѐ ѐвлѐятсѐ: анализ, сравнение, наблядение. В статье 
проведен анализ подходов к контроля и оценке иноѐзычной коммуникативной 

http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_zastosuvannya.pdf
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компетенции студентов в вузе с помощья тестированиѐ, применѐемых в 
современной мировой педагогической практике. Выѐвлены преимущества и 
недостатки тестированиѐ. Предложен комплексный подход к контроля и оценке 
иноѐзычной коммуникативной компетенции студентов на основе тестированиѐ в 
условиѐх дистанционной формы обучениѐ, который будет способствовать 
повышения эффективности процесса обучениѐ иностранным ѐзыкам в вузе. 

Ключевые слова: контроль, оценка, иноѐзычнаѐ коммуникативнаѐ 
компетенциѐ, тестирование, таксономиѐ Блума, дистанционное обучение. 

SUMMARY 
Stoliarchuk Hanna, Kudlai Olha. Improvement of the control methodology and 

assessment of the foreign language communicative competence of students in the HEI. 
The purpose of the article is to analyze the methodology for monitoring and assessing 

the foreign language communicative competence of students in the HEI and to offer an 
integrated approach to its improvement in the conditions of distance learning. Research 
methods are analysis, comparison and observation. The article analyzes the approaches to 
the control and assessment of the foreign language communicative competence of students 
in the HEI with the help of testing, which are used in modern world pedagogical practice. The 
advantages and disadvantages of testing are identified. An integrated approach to the 
control and assessment of the foreign language communicative competence of students 
based on testing in the conditions of distance learning is proposed, which will help to increase 
the efficiency of the process of teaching foreign languages in the HEI. It is recommended to 
improve the methods of control and assessment of foreign language communicative 
competence of students in the HEI through the allocation of intermediate and final diagnostic 
tests. Intermediate tests will allow for ongoing monitoring of students’ communicative 
competence, and final tests will allow obtaining a comprehensive result of students’ foreign 
language competence. For distance learning, the dimension of assessment is found to be 
rational, which contains molding, final and perspective assessment of educational 
achievements, which has a logical correspondence to the monitoring and final assessment of 
students’ learning outcomes. 

The development of tests for the control and assessment of foreign language 
communicative competence of students is an everyday problem in the context of distance 
learning, which teachers face during teaching. Thus, we believe that during the development 
of test tasks during distance learning of foreign languages, full attention is not paid to the 
tasks of controlling the development of listening in students of free speech. Therefore, the 
prospect of further research may be an in-depth study of test control for the development of 
listening, more detailed definition and analysis of types of tests for control and evaluation of 
listening in students HEI. 

Key words: control, assessment, foreign language communicative competence, 
testing, Bloom’s taxonomy, distance learning. 
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THE EXPERIENCE OF TEACHING ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY IN THE 

PROCESS OF EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS 
 

The paper gives an experimental format “Basic Introduction to Medical Terminology”, 
improving practical classes with foreign students English form teaching; professional 
terminological competence (PTC) forming via good word-building skills mastering and 
students’ medical vocabulary enlarging; formation of terminological awareness in reading 
throughout three stages is substantiated (introduction, whereby the students get acquainted 
with lexical units in and beyond context, as well as develop their lexical consciousness, 
training, which promotes students’ automatic work with new vocabulary; application in the 
process of reading and speaking has been grounded; developing in students an 
understanding of how the knowledge of special subjects is expressed through English). 

Key words: foreign students, PTC, experimental program, terminological awareness, 
vocabulary acquisition. 

 

Introduction. Innovative entry of Ukraine into the educational scientific 

space of Europe envisages new flexible models of the pedagogical process 

organization and ensuring the high quality of specialists instruction. 

In recent years, the training program for foreign students has become 

firmly established in the practice of medical and pharmaceutical universities. 

Thanks to the use of English as an intermediary language in the educational 

process at the stage of initial learning of future doctors, the terms of their 

social, cultural and professional adaptation are significantly reduced, as well as 

the effectiveness of the medical profession successful mastering is increased. 

The experience of teaching special subjects and English has shown that 

the basic knowledge level of sciences and English is heterogeneous. 

International students can be divided into the following categories: 

 students who are fluent in English have a fairly high level of general 

training; 

 students with a low level of English language proficiency and a low 

level of general training. 

This significantly complicates the process of providing educational 

services, and therefore there is a need for methodological improvement of 
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teaching subjects in English, the search for new active methods of fundamental 

medical disciplines and English basic knowledge attaining. 

Based on the understanding of the concepts sphere of fixation 

(lexicographic genres) and sphere of functioning (special literature), which were 

initiated by (Danilenko, 1977, p. 77), the working format of the course is 

presented as one of the program architecture of terminological competence 

formation component within the discipline “The English language” where the 

subject is foreign student majoring in “medicine”, ensures achieving effective 

consciously practical approaches to learning real situation through medical 

practice, actualizes the motivational potential of students. 

The scientific novelty of the research consists in theoretical 

substantiation and compiling a training vocabulary of terminology with Latin 

and Ukrainian equivalents. 

Analysis of relevant research. The problem of lexical competence 

development has recently been raised quite often in linguodidactical research 

(Kusko, 1996; Solomko, 2011; Krysak, 2016; Zhovtiuk, 2015; Biretska, 2015; 

Zadorozhna, 2016; Kotlovsky, 2017; Rusalkina, 2018). Terminological competence 

in linguistics as a component of lexical one is defined in the Common European 

Framework of Reference for Languages, 2019, p. 61, as knowledge and ability to 

use language vocabulary, the practical ability to apply the acquired knowledge in 

communication and work processes. The potential of lexical skills formation was 

considered within the limits of traditional methodology, various ways of lexical 

units presentation were offered, problems of vocabulary selection for different 

stages of training were investigated (Celce-Murcia, 1991; Cherniak, 2009; Dolgaya, 

2011; Gorpinich, 2015). 

As noted in the textbook on Methods of Teaching Foreign Languages by 

Nikolaieva, the central link in work on lexical and terminological material 

mastering is the lexical skills formation. Getting lexical knowledge in the 

scientist’s interpretation presupposes the following stages of developing PTC: 

 stage of foreign student’s acquaintance with new terminological units 

(their semanticization); 

 stage of student’s actions automation with new terminological units at 

the level of a word-form, free word-combination phrase, sentence (Nikolaieva, 

2013, p. 101). In the context of teaching technology (Brown, 1977; Dubin, 1986) 

single out intensive and extensive reading as a tools of instructional potential 

vocabulary mastering; (Seal, 1988) – the words as structural building blocks, which 

form the knowledge of ESL. The didactic approach, which is based on the idea of 

integrated formation of knowledge, skills and abilities of the foreign students, is 
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the main aspect of Borysko’s study (1999); the leading thesis description 

characterizing the specifics of foreign languages interrelated study is realization of 

the contextual education technology in the various spheres of the foreign 

students’ future professional activity (Semenchuk, 2007; Morska, 2018).   

The foreign researcher (Börne, 2000, p. 32) accents, that the process of 

learning vocabulary always involves four key steps, namely: word from 

perception, the meaning of words understanding, their memorization, 

communicative use. Under the integration of linguistic material due to 

(Kaverina, 2006, p. 45) should be understood the didactic process of qualitative 

interpretation of knowledge, the formation knowing how to realize the 

relationship between FL and professional disciplines, development of creative 

abilities of future students. 

Optimization means of the vocabulary remembering and its updating 

within teaching reading and speaking as an important part of the students’ 

educational cognitive base are described by (Vemian & Pugachova, 2009; 

Petrashuk, 1991; Dubin, 1986; Snow, 1989). 

Leontiev (1975) argues that it is appropriate to construct a learning 

process from memorizing linguistic material (in our case, terminological 

vocabulary), which serves as a starting point for the formation of speech skills 

and abilities to achieve a practical goal. Sharing the opinion of domestic and 

foreign linguists (Dolya, Dzyuba, Chabner, Hutchinson, Water, Briger, Oxford) 

on ways to achieve the optimal level of learning professional vocabulary during 

student’s training, considered it appropriate to create the typological exercises 

and tasks complex aimed at mastering the structure and semantics of terms, 

skills of independent design according to the given models. 

Focusing on the scientists’ conceptual aspect of terminological 

competence forming investigation it should be emphasized that professional 

integrative orientation of the individual is the leading one. 

Aim of the study. The object of the paper is to present the teaching 

leading guidelines concerning the process of professional terminological 

competence (PTC) forming of foreign medical students who attend advanced 

English classes; outlining material selection of the special disciplines, being 

studied in English at medical chairs, targeted on the skills getting and skills 

using, which materialize the real professional need of the individual. 

It stipulates the subject of the investigation: exploring basic theories of 

the contemporary foreign and Ukrainian ESL researchers with regard to the 

studied problem; describing teaching format foreign students’ professional 
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terminological competence training via good word-building skills mastering and 

their medical vocabulary enlarging. 

Research results. Long-term observation indicates that any resulting type 

of learning depends on four components: the teacher-student interaction; 

pedagogical technologies; the effectiveness of the developed methodological 

materials and methods of their use; the feedback implementation (Zadorozhna, 

2016, p. 108).  

Qualitative professional training of foreigners in a higher medical 

education institution is possible only on the basis of mastering the language in 

which medical disciplines are taught. An integral part of such classes is the 

formation of terminological competence of students. 

Knowledge of terms is a necessary requirement for the language of 

science. Concerning a foreign student who has to memorize a large number of 

terminological units in both Ukrainian and English in the first year, a big 

problem is, first of all, understanding the inner meaning of words-terms. 

Therefore, the primary task in language classes is to work with terminological 

vocabulary. The basis for the organization of classes in scientific style was the 

use of a professional text layer of educational special subjects taught in the 1st 

and 2nd courses of the Medical University. 

Foreign language in the education of foreign medical students occupies a 

special place in the system of basic general education programs of different 

medical specialties, the organization of its content in a non-linguistic higher 

school includes a system-structural approach, according to which it is 

integrated into the general education system. To achieve this goal, it is 

necessary to design and develop a single information and training space. The 

semantic field is formed thanks to the conceptual and terminological 

dictionary, selected with the help of profiling departments by creating 

terminological files for each specialty, which will be used in the future to create 

terminological dictionaries. The applied system approach allows to expand the 

semantic field of the studied disciplines and to compose the educational 

material in several blocks, in which all the main components of a competitive 

physician professional activity are contained in a concentrated form. One of the 

blocks used at the Department of Foreign Languages of BSMU includes a 

program of terminological training in the language of medicine. 

In the model of teaching foreign language as the second language (ESL) in 

higher school, the definition of an effective teaching methods is an essential 

procedural component. Thereby, the trend of our search for the 

methodological basis of the implementation is the teaching format the didactic 
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program, BASIC INTRODUCTION TO MEDICAL TERMINOLOGY usage, the 

program aims to raise the level of professionally meaningful linguistic and 

reading skills of foreign students, its content is the systematic introduction of 

medical vocabulary, the terminology of related disciplines, which function in 

their professional language. 

The methodological approach to the terminological competence based 

education strategy is grounded on the taxonomic analysis of cognitive 

objectives by (Bloom, 1956, p. 27) concerning 6 levels of learning – knowledge, 

comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation as a progressive 

process that moves necessarily from concrete to abstract. 

Our program has been created within the taxonomic level 1: acquisition 

of knowledge. Students can receive all kinds of new information: terms, 

definitions, facts, classifications, principles, etc. through any method of 

transmitting it visiting lectures, reading texts, viewing films, observing 

demonstrations, listening to radio programs or conversations. All of these 

situations are equally good ways for students to reach Level 1 objectives.  

The aim teaching the medical students who attend advanced English 

classes is not only learning a language to communicate but to develop in them 

an understanding of how the knowledge of special subjects is expressed 

through English. 

The didactic partial working program is designed for the foreign students 

to provide them with original sources reading comprehension, enlarging their 

potential vocabulary which could satisfy the needs sufficient for performing 

adequate professional oral conversation in English, good word-building skills so 

that they can identify terms by their word parts. The program also contains a 

few diagnostic terms, medical financial terms that all persons need to know to 

speak about the personal health insurance coverage. It also suggests the study 

of modern medical abbreviations and symbols.  

The worked out program focuses toward foreign medical students with 

English form of teaching who has little or no previous exposure to the medical 

field. It is not meant to be a complete explanation of every medical condition. 

Before a student turns to this learning program he (or she) is tested to 

determine how much they already know about medical terminology. 

On going through the testing, a teacher will explain students the 

peculiarities of creating the medical terms (step 1). A student is focused on the 

three parts of a medical term, including the prefix, the stem or root word, and 

the suffix. He word prefix is a good illustration of how medical terms are 

formed. Pre-comes from the Latin meaning before or in front of; fix comes 
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from the Latin figere meaning “to fasten”. Therefore, the term prefix means 

“to fasten in front of or before”. The prefix of the word suffix is suf-, which 

comes from the Latin sub- (also a medical prefix) meaning “beneath, behind of, 

below”. A suffix is fastened behind a stem to add to the meaning of a term. 
 

Prefix Meaning Examples 

 
a 

 
not 

a sepsis state of being free 
from disease-causing 
micro-organisms (not) (contaminated) 

 
dis 

 
away  
from  

dis ability  
not having the ability (away from) (being able to do 

something) 

 
extra 

outside of, 
beyond, in 
addition 

extra cellular outside a cell 

(outside of)      (cells) 

 

A teacher concentrates students’ attention on the fact that the stem is 

the “root” of the medical term, the base to which the prefixes, suffixes are 

attached to form a meaningful word. 

The study list of 35 Latin prefixes accompanied by the teacher’s 

explanation of their meaning in English is offered in Step I according to the 

model: having developed the techniques of building the medical terms they 

fulfil about 38 exercises with different tasks: Can you break down this word and 

define it? The prefix ab- means away from, how is the word abnormal 

interpreted? If we introduce the stem ren-, meaning kidneys, what would 

adrenal mean?  Which of the following terms denotes occurrence after birth? 

(a. postnatal; b. prenatal) and et. cetera. 

The next study list of prefixes deals with sizes, number of amount. It 

introduces 15 prefixes: bi-, di-, hemi-, macro-, mega-, megal-, micro-, mono-, 

multi-, poly-, semi-, tetra-, quad-, tri-, uni-. These prefixes are easy learnt since 

they mean the same in our everyday Ukrainian as they do in medical 

terminology. Only 3 exercises are offered to do: Fill in the proper prefix. Opic 

refers to the eye. What would hemiopic describe? How would you describe 

someone in a semicoma? 

The theme explained after a previous one is diagnostic and symptomatic 

suffixes (Step II) – elements added to the stem or root word to further its 

meaning. 

We accentuate that these suffixes describe the patient’s condition or the 

diagnosis of the patients. For example, the suffix – algia, meaning pain, can be 

placed after the stem for nerve (neur-) to give us the word neuralgia, which 

means pain along one or more nerves; intra, intravenous, the term intravenous 
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means within a vein; brady, bradycardia, in the term bradycardia the prefix – 

brady means slow; multicellular means composed of many cells. 

Such study list covers 20 suffixes, namely -algia, -cele, -emia, -ectasis,  

-genic, -ia, -iasis, -itis, -lysis, -malacia, -megaly, -oid, -oma, -osis, -pathy, -penia, -

ptosis, -rrhage, -rhexis, -spasm. We also pay attention to the suffixes, which are 

interrelated, but they each have distinct meanings: 
 

Suffix Meaning Examples 

-ia condition 
 

bradycardia – condition of having a slow 
heart 

-iasis condition, formation of, 
presence of 

nephrolithiasis – the presence of 
kidney stones  

-osis condition, abnormal increase 
of a disease  

neurosis – disorder of the nervous 
system 

 

The learning program also comprises the study of 12 suffixes (-centesis,  

-ectomy, -desis, -lithotomy, -pexy, -plasty, -rhaphy, -sect, -scopy, -(o)tomy,  

-trispy), which describe the type of surgical procedure being done on a patient. 

The suffix may indicate the repair being made or the removal of a body part. 

One of the most common surgical suffixes is – ectomy, meaning “take 

something outside the body” is examined by the students as well as another 

frequently met suffixes – (o)stomy, concerning a surgical incision into whatever 

body part, and – centesis, expressing a surgical puncture with a needle or 

similar instrument. 

Step III constitutes the most common stems (something called root 

words (r.w.)), associated with each body system: the circulatory (15 r.w.), the 

digestive (15 r.w.), the endocrine (13 r.w.), the genito-urinary (14 r.w.), the 

muscular and skeletal (16 r.w.), the nervous (8 r.w.), the respiratory system (8 

r.w.) and the sense organs (8 r.w.). These root words study lists are presented 

by American terminologist Lillis (1996) on the basis of quantitative classification 

as the training tools for improving professional terminological language 

competence PTC of future medics. 

Step IV intends the student’s efforts on the most commonly used 

abbreviations in relation to time and hour of administration for medications 

and other treatments (20 arbs.), preparation and administration methods (50 

abrs.) and other 58 common abbreviations. 

During the learning process the students become familiar with a number 

of medical symbols. This step is directed at the study of definitions of some of 

the more common medical specialties. In the exercises that follow each step an 

attempt has been made to avoid the more mechanical types of drill, and to 
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ensure that the practice material is always fully meaningful. All the exercises 

are drawn from the context of basic medical text-books. The students can 

practice word analysis by working through exercises, so the medical 

terminology is taught as a language, emphasizing logical and rational 

understanding of word parts rather than rote memorization of terms. 

In conclusion the post-test is given for summative evaluating how well 

the students have learned the language teaching material. It should be stressed 

that an ESL foreign learner gets the very most from such educational 

methodology of practical knowledge implication; this program course would 

prepare the learner to cope with complexity of reading and understanding the 

language of medicine.  

Conclusions and prospects of further research. To sum it all up, we can 

state on the grounded exploring and systematization of different approaches 

that learning term formation basics of the English medical thesaurus is one of 

the means of the educational process scientific organization; an effective factor 

in creating didactic motivation, an important form of interdisciplinary 

integration. The bank of term-forming paradigms chosen by us is correlated 

with the logical-conceptual nominative apparatus of semantic groups of basic 

branch terms of medicine.  

The theoretical analysis of the research problem allows to state that the 

level of the effectiveness terminological competence forming depends on its 

forming level by a subject of teaching.  

The practical significance of the obtained results consists of 

implementing the elaborated and approbative model “Basic Introduction to 

Medical Terminology” as the teaching material regarding the developing 

foreign students’ English terminological competence in reading and speaking.  

The aim of teaching the medical students who attend advanced English 

classes is not only learning a language to communicate but to develop in them 

an understanding of how the knowledge of special subjects is expressed 

through English. 

A promising area of further research is the study of the formation of 

future foreign students’ terminological competence in listening and writing in 

the process of independent work, including the involvement of information and 

communication technologies. 
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РЕЗЮМЕ 
Томашевская Агнесса, Рак Александр, Наместюк Светлана. Опыт преподаваниѐ 

английской медицинской терминологии в обучении иностранных студентов. 
Рассматриваетсѐ содержательный потенциал профессиональной обучаящей 

программы «Basic Introduction to Medical Terminology» в русле content-language 
integrated подхода как компонента концептуальной технологии интегрального 
формированиѐ терминологической компетентности студентов-иностранцев 
английской формы обучениѐ; обоснован тренинговый дидактический материал, 
базируемый на репрезентативном тематическом банке отобранной латино-англо-
украинской лексики с целья конкретной организации пониманиѐ студентом 
контента медицинских предметных дисциплин, овладениѐ структурой и 
семантикой терминов, навыками самостоѐтельного конструированиѐ согласно 
данным моделѐм.  

Ключевые слова: иностранные студенты, содержательно-ѐзыковой 
интегративный подход, формирование терминологической компетентности.   

АНОТАЦІЯ 
Томашевська Агнесса, Рак Олександр, Наместюк Світлана. Досвід викладаннѐ 

англійської медичної термінології у процесі навчаннѐ іноземних студентів. 
Одним із основних проѐвів інтеграції України у світовий інформаційний простір ю 

можливість надавати й отримувати освітні послуги іноземними мовами, зокрема 
англійськоя. Гіпотеза даного дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на розглѐді процесу формуваннѐ 
англійської термінологічної компетентності студентів-іноземців англійської форми 

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
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навчаннѐ ѐк низки дидактичних кроків від мовних знань (language knowledge) до фахового 
читаннѐ (reading skills). Статтѐ презентую сутність нашого розуміннѐ навчаннѐ 
англійської мови професійного спрѐмуваннѐ (ESL), ѐке суголосно з інтерпретаціюя цього 
концепту вітчизнѐними й зарубіжними вченими-лінгвістами, а саме: термін «англійська 
мова за професійним спрѐмуваннѐм» повинен містити структурний елемент 
«термінолект», ѐкий ю термінологічним ѐдром певної професійної галузі, а його 
лінгвістичне втіленнѐ забезпечуютьсѐ термінологічним тезаурусом – складовоя 
соціального фахового мовленнѐ, у нашому випадку, – професійного дискурсу; у статті 
розглѐдаютьсѐ робочий формат курсу «Basic Introduction to Medical Terminology» ѐк один 
із компонентів програмної архітектури «How to Teach More Effectively», що 
практикуютьсѐ в навчальному процесі викладацьким складом кафедри іноземних мов  
Буковинського державного медичного університету (БДМУ); наведено дидактичні та 
загально-методичні принципи курса, ѐкі націлені на досѐгненнѐ засвоюннѐ 
термінологічного матеріалу, основу ѐкого складаю греко-латинська термінологіѐ, ѐк 
тезаурус міжнародної медичної термінології, на ѐкому базуютьсѐ формуваннѐ лексичних 
навичок студентів-іноземців з англійськоя формоя навчаннѐ та розуміннѐ того, ѐк 
знаннѐ англійської мови допомагаять усвідомлення контенту спеціальних медичних 
предметів та дисциплін. Запропоновано тренінговий комплекс типологічних вправ, 
кожна група ѐких співвідноситьсѐ з відповідним етапом навчаннѐ. У статті описана 
траюкторіѐ формуваннѐ термінологічної компетентності іноземних студентів, ѐк 
реалізаціѐ певних когнітивних етапів: лінгвістичні знаннѐ, у тому числі термінологічний 
пласт; змістово-мовне навчаннѐ; лексичні навички інтегровано з дисциплінами фаху; 
рефлексивне самооціняваннѐ; у дослідженні використані такі методи: концептуальний, 
моделяваннѐ, вивченнѐ та опису словотворчої структури медичних термінологічних 
одиниць, що обов’ѐзково передбачаю визначеннѐ вихідного компоненту словотвореннѐ; 
статистичний, що вклячаю констатуячи тести з метоя виѐвленнѐ рівнѐ володіннѐ 
лексичними навичками студентами.  

Ключові слова: студенти-іноземці з англійськоя формоя навчаннѐ, медичні 
спеціальності, професійне навчаннѐ, інтегративний підхід, функціональна програма. 
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НАРОДОЗНАВСТВО ЯК ІНТЕГРАТИВНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ВИКЛАДАННЯ 

ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

Метоя даної статті ю визначеннѐ можливостей народознавства ѐк 
інтегрального компоненту історичних дисциплін у вищій школі та конкретних 
напрѐмів оновленнѐ змісту викладаннѐ вказаних дисциплін із застосуваннѐм 
народознавства. 
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З’ѐсовано, що окрім головних завдань формуваннѐ патріотизму та активної 
громадѐнської позиції, за умови застосуваннѐ народознавства ѐк інтегративного 
компоненту історичні дисципліни маять вагомий потенціал у формуванні духовних 
цінностей, свідомої готовності до збереженнѐ та примноженнѐ національних 
цінностей історії та культури. Методологічними підходами, ѐкі даять можливість 
ефективно застосувати вказане завданнѐ, ю антропологічний підхід, історіѐ 
повсѐкденнѐ, цивілізаційний підхід, історіѐ ідей.  

Ключові слова: народознавство, історичні дисципліни, методологіѐ, вища школа, 
інтегративна складова, історична пам’ѐть, антропологізаціѐ, зміст викладаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Одніюя з головних задач сучасної 

трансформації українського суспільства ю формуваннѐ громадѐнського 

суспільства ѐк спільноти, у ѐкій повністя забезпечені права особистості на 

саморозвиток та задоволеннѐ потреб особистісної реалізації. Відповідно, 

система освіти маю сприѐти розвиткові системи світоглѐду молодої лядини, в 

основі ѐкого серед інших засадничих принципів були б і національні та 

загальносвітові духовні цінності, повага до здобутків вітчизнѐної історії, 

готовність захищати і примножувати досѐгненнѐ національної культури. Ці 

завданнѐ в процесі викладаннѐ історичних дисциплін вирішуятьсѐ 

різноманітними способами, і одним із шлѐхів сприѐннѐ становлення 

світоглѐду майбутніх педагогів ю народознавство. Розглѐдаячи 

народознавство ѐк інтегративну складову змісту викладаннѐ історико-

культурологічних дисциплін, можна сформувати більш системний підхід до 

навчального матеріалу, забезпечити реалізація таких прогресивних 

методологічних принципів, ѐк антропологізаціѐ та міжкультурна комунікаціѐ. 

Застосуваннѐ цих підходів, у своя чергу, даю значно ширші можливості ѐк длѐ 

підвищеннѐ ефективності навчального курсу, так і длѐ розвитку особистості 

здобувача освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Наукова проблематика 

народознавства ѐк одного з предметів у вищій школі висвітляваласѐ в 

працѐх таких науковців, ѐк А. Кочубей, В. Гончарук, О. Ткаченко та ін. У 

вказаних працѐх проаналізовано теоретичні підходи до народознавства ѐк 

одного з освітніх компонентів, результати та перспективи використаннѐ 

народознавства в змісті навчально-виховної роботи. Загальні проблеми 

викладаннѐ історико-культурологічних дисциплін також досить часто 

вивчалисѐ вітчизнѐними науковцѐми, зокрема, цій проблематиці 

присвѐчено праці П. Горохівського, Л. Гриневич, Т. Пархоменко та ін. 

Водночас наразі не знайшли висвітленнѐ конкретні теоретичні принципи, 

ѐкі би забезпечили вдосконаленнѐ й оновленнѐ змісту викладаннѐ 

історико-культурологічних дисциплін із застосуваннѐм народознавчої 

тематики. 
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Метою даної статті ю проаналізувати можливості народознавства ѐк 

інтегрального компоненту історико-культурологічних дисциплін у вищій 

школі та запропонувати конкретні напрѐми оновленнѐ змісту викладаннѐ 

вказаних дисциплін із застосуваннѐм народознавства. 

Методи дослідження. Дослідженнѐ здійснявалосѐ за допомогоя 

методів теоретичного аналізу й синтезу длѐ виѐвленнѐ основного змісту 

викладаннѐ історико-культурологічних дисциплін та народознавства ѐк 

його інтегративного компоненту; концептуально-порівнѐльного аналізу длѐ 

співставленнѐ змісту народознавчої тематики у вищій школі, можливостей 

змістовного оновленнѐ історико-культурологічних дисциплін та специфіки 

історичного знаннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Викладаннѐ історико-культурологічних 

дисциплін у вищій школі одніюя із своїх головних задач маю активне 

формуваннѐ ціннісної сфери молодої лядини, забезпеченнѐ професійного 

становленнѐ майбутнього фахівцѐ, усвідомленнѐ особистістя всіюї повноти 

громадѐнських прав та обов’ѐзків, формуваннѐ активної громадѐнської 

позиції та моральної відповідальності (Баклашова, 2016). Система цінностей 

народної культури ю вагомоя складовоя лядського буттѐ на всіх етапах 

історичного процесу. Відповідно, у змісті історико-культурологічних дисциплін 

у вищій школі неодмінно ю присутнім компонент формуваннѐ і трансформації 

народної культури в часі ѐк складова загального історичного процесу. 

Використаннѐ народознавчого змісту в контексті викладаннѐ історії України та 

історії української культури, безумовно, збагачую здобувачів новими 

знаннѐми й дозволѐю краще розкрити вся повноту національної історії. Проте 

організоване належним чином і розроблене у відповідності до 

запропонованих нижче принципів змістове наповненнѐ курсу історії з 

використаннѐм народознавства ѐк інтегративного компоненту може надати 

вказаним дисциплінам значно більших освітньо-виховних можливостей.  

Насамперед, слід застосовувати методологічні підходи до розробки 

змісту історичних дисциплін, ѐкі забезпечуять антропологізація історичного 

знаннѐ та розуміннѐ історичного процесу не лише ѐк об’юкту дослідженнѐ 

певного кола суспільно-гуманітарних наук, але, насамперед, ѐк практичної 

діѐльності та форми буттѐ індивіда в суспільстві. За основоположну ідея 

варто взѐти те, що народознавство ю не лише теоретичноя наукоя, але й 

комплексом пізнавально-дослідницьких та практичних заходів із вивченнѐ та 

збереженнѐ історико-культурної спадщини певного народу (Гончарук, 2011). 

Тобто народознавство ю одним із засобів переведеннѐ змісту історичних та 

культурологічних дисциплін із теоретичної в практичну сферу, а отже, 
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забезпечую підвищеннѐ пізнавальної мотивації. Відповідно, інтегративні 

можливості народознавства в змісті історико-культурологічних дисциплін 

можуть бути найкраще реалізовані за умови застосуваннѐ аксіологічного та 

антропологічного методологічних принципів. Застосуваннѐ аксіологічного 

принципу, тобто формуваннѐ змісту викладаннѐ історії України та історії 

української культури довкола різноманіттѐ форм виѐву національних 

цінностей даю можливість сформувати у здобувачів освіти переконаннѐ в 

тому, що система цінностей національної культури притаманна етнічній історії 

протѐгом всього часу існуваннѐ етносу. Завдѐки цьому досѐгаютьсѐ розуміннѐ 

юдності національної культури на всіх її рівнѐх від побутового до 

професійного, а отже, усвідомленнѐ власної залученості в історичний та 

культурний процес.  

Наступноя перевагоя застосуваннѐ народознавства ѐк 

інтегративного компоненту історико-культурологічних дисциплін ю 

можливість засобами народознавства досѐгти індивідуалізації навчаннѐ, 

адже звертаннѐ народознавства до системи народних знань та цінностей 

об’юдную індивідуальне розуміннѐ духовних цінностей із їх суспільноя 

значущістя. Цій вимозі відповідаю методологічний підхід антропологізації 

історії, тобто перенесеннѐ уваги під час вивченнѐ історичних процесів на 

особистість та визнаннѐ суб’юктом історії індивіда (Кочубей, 2010). 

Указаний методологічний підхід на сьогодні визнаютьсѐ найбільш сучасним 

і перспективним (Гриневич, 2009) і вимагаю розгортаннѐ комплексу 

історичного знаннѐ не довкола держави, а довкола суспільства ѐк 

спільноти особистостей. Проте такий методологічний підхід маю певний 

недолік, ѐкий полѐгаю у складності уникнути фрагментації історичного 

знаннѐ. Висвітленнѐ замість історії становленнѐ й розвитку соціально-

економічних та політичних систем життюписів конкретних лядей у їх 

різноманітності може призвести до повної атомізації змісту викладаннѐ 

історії. Тому перспективним видаютьсѐ застосуваннѐ народознавчого 

підходу, ѐкий забезпечую висвітленнѐ найбільш індивідуальних форм 

історичного буттѐ лядини (побуту, одѐгу, їжі, родинної обрѐдовості тощо) 

ѐк проѐву загальних цінностей, спільних длѐ всього народу. 

Великого значеннѐ набуваять інтегративні можливості народознавства 

також і у зв’ѐзку з сучасноя вимогоя уваги до всіх лядських спільнот, у тому 

числі тих, історіѐ ѐких не належить до головного напрѐму історичного процесу 

(Пархоменко, 2009). У тому числі дуже важливе значеннѐ в контексті сучасних 

завдань історіографії маять такі напрѐми, ѐк історіѐ дитинства, жіноча історіѐ, 

поліконфесіональна та полікультурна історіографіѐ. На практиці такий підхід 
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реалізуютьсѐ в змісті викладаннѐ історико-культурологічних дисциплін у вищій 

школі через вивченнѐ історії повсѐкденності. Такий підхід також дуже 

близький до предмету народознавства, оскільки народознавство займаютьсѐ 

серед іншого вивченнѐм культури побуту. При цьому в змісті народознавчого 

знаннѐ культурі побуту надаютьсѐ значно глибшого розуміннѐ – не ѐк 

випадкового набору певних господарчих практик та знань, а ѐк вербалізації 

системи цінностей, похідної від історичного досвіду народу. Тому поданнѐ 

вказаного матеріалу саме в контексті народознавчих досліджень даю 

справжню розуміннѐ значеннѐ окремих лядських спільнот, вікових та статевих 

груп длѐ історії України. Завдѐки цьому вдаютьсѐ пов’ѐзати повсѐкденність не 

ѐк опис побуту, а, насамперед, ѐк розкриттѐ культурних смислів повсѐкденних 

практик. Сформувавши у здобувачів усвідомленнѐ культурних цінностей, 

моральних та естетичних ідеалів, світоглѐдних уѐвлень ѐк базового 

компоненту повсѐкденного життѐ, вдаютьсѐ забезпечити розуміннѐ 

конкретного лядського життювого шлѐху в контексті загальнонаціонального 

історичного процесу (Ткаченко, 2015). Отже, можна стверджувати, що 

використаннѐ народознавства в ѐкості інтегративного компоненту 

формуваннѐ змісту викладаннѐ історико-культурологічних дисциплін у вищій 

школі, піднімаячи повсѐкденне до загальноісторичного, підвищую водночас 

рівень аксіологічних вимог здобувачів освіти до свого власного 

повсѐкденного життѐ, надаю йому осмисленості і ѐкостей осмисленої та 

відповідальної життютворчості.  

Важливоя рисоя методології сучасної історичної науки, ѐка 

поширяютьсѐ також і на формуваннѐ змісту історико-культурологічних 

дисциплін у вищій школі, ю розуміннѐ історичного процесу ѐк історії ідей, 

тобто дослідженнѐ соціальних змін крізь призму історичного розвитку 

різноманітних продуктів розумової активності лядства. При цьому 

предметом дослідженнѐ виступаять найбільш елементарні уѐвленнѐ, у тому 

числі звички мисленнѐ, стереотипи, інтелектуальні міфи й переконаннѐ, 

поширені в масах. Такий підхід забезпечую перенесеннѐ уваги з діѐльності 

видатних історичних діѐчів на способи мисленнѐ, уѐвленнѐ та життюві 

очікуваннѐ реальної конкретної лядини певної епохи. У контексті викладаннѐ 

історії України та історії української культури вказаний підхід забезпечую 

усвідомленнѐ здобувачами постійної змінності лядських цінностей і 

переконань, а отже, позбавленнѐ від стереотипу «правильних» цінностей і 

переконань та формуваннѐ толерантності й готовності до діалогу з 

представниками інших культур (Пархоменко, 2009). Проте застосуваннѐ 

даного підходу, безумовно, маячи свої переваги, може і спричинити 
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індиферентне ставленнѐ до національних цінностей, їх нівеляваннѐ в уѐві 

молоді, що ю небезпечним. Тому народознавство, будучи застосованим у 

ѐкості інтегративного компоненту змісту викладаннѐ історичних дисциплін, 

може проѐснити длѐ молодої лядини важливість кожного з продуктів 

інтелектуальної діѐльності народу, оскільки саме на елементарних уѐвленнѐх 

базуютьсѐ багато в чому система фольклору, народні знаннѐ, декоративно-

вжиткове мистецтво, трудова обрѐдовість тощо (Кочубей, 2010). Таким чином 

забезпечуютьсѐ логічний системний зв’ѐзок у системі знань про 

інтелектуальну активність лядського суспільства і водночас розкриваятьсѐ 

ширші можливості длѐ розвитку критичного мисленнѐ здобувачів. Вивчаячи 

в контексті народознавчого підходу історичні відомості про певні події, 

здобувачі застосовуять підхід до історії ѐк історії ідей, водночас розуміячи 

неприпустимість використаннѐ неперевірених історичних відомостей, 

розуміячи, що лише об’юктивна історична інформаціѐ може бути підставоя 

длѐ певних висновків. Водночас у контексті народознавства ю можливість 

поѐснити, що помилкове в своїй об’юктивній сутності знаннѐ водночас 

відображаю певний етап розвитку наукових знань народу, а тому маю 

історичне значеннѐ. Таким чином формуютьсѐ розуміннѐ складності й 

багатоплановості національної культури і водночас удосконаляятьсѐ навички 

критичного мисленнѐ. 

Ще одніюя принциповоя методологічноя вимогоя до сучасного 

викладаннѐ історико-культурологічних дисциплін ю високий рівень 

узагальненнѐ історичного знаннѐ, дослідженнѐ локального або 

національного історичного процесу в контексті історії цивілізації. Провідні 

сучасні науковці наполѐгаять на такому підході, оскільки саме його 

використаннѐ дозволѐю уникнути атомізації розуміннѐ перебігу історичних 

процесів, і завдѐки цьому побачити причинно-наслідкові зв’ѐзки та 

позбавитись хибного уѐвленнѐ про випадковість історії ѐк суспільного 

феномену (Горохівський, 2012, с. 18). Крім того, такий підхід не допускаю 

національної обмеженості та ксенофобії в будь-ѐких її проѐвах. Длѐ 

сучасної України це ю особливо цінним, оскільки дозволѐю усвідомити 

залученість нашої держави до складних глобальних історичних процесів, 

зрозуміти унікальність української культури, ѐка формуваласѐ під різними 

цивілізаційними впливами. Застосуваннѐ народознавства ѐк інтегративного 

компоненту даю можливість підвищити ефективність і цього компоненту 

також, оскільки в системі народної культури українців велика кількість 

запозичень із інших національних культур, причому кожний із етапів 

етногенезу привносив свої впливи, багато з ѐких життюздатні й до сьогодні. 
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Завдѐки активному підкреслення плідності таких запозичень та впливів на 

формуваннѐ народної культури українців глобальних цінностей 

ювропейської цивілізації виникаю можливість показати здобувачам освіти 

наѐвність спільних цінностей у різних народів, що відповідаю сучасним 

світовим тенденціѐм активного національного розвитку в умовах 

мультикультуралізму (Гриневич, 2009).  

Указані можливості длѐ оновленнѐ змісту історико-культурологічних 

дисциплін у вищій школі надаятьсѐ народознавством ѐк інтегративним 

компонентом завдѐки методологічній спорідненості цих галузей наукового 

знаннѐ. Викладаннѐ народознавства ґрунтуютьсѐ на тих же методологічних 

засадах, що й історична освіта в цілому (Гончарук, 2011). Проте водночас 

відмінноя рисоя народознавства, ѐка збагачую його можливості ѐк 

навчальної дисципліни, ю комплексність його предмету вивченнѐ. Цим 

забезпечуятьсѐ широкі можливості длѐ реалізації міжпредметних зв’ѐзків 

у навчальному процесі, оскільки народознавство використовую методи 

історичного краюзнавства, антропології, демографії, мистецтвознавства, 

релігіюзнавства тощо (Пархоменко, 2009). Водночас народознавство 

порівнѐно з іншими історичними дисциплінами може вивчати значно вужчі 

предмети, оскільки локальні проѐви матеріальної та духовної народної 

культури також знаходѐтьсѐ в полі його уваги, у той час ѐк загальна 

історіографіѐ та історіѐ культури все ж тѐжіять до більш широких 

узагальнень. Завдѐки цьому відкриваятьсѐ широкі можливості, 

застосовуячи дослідницькі методи навчаннѐ, надати здобувачам 

можливості опрацьовувати матеріали локальної історії, різноманітні 

джерела особистісного характеру, у тому числі і з родинних архівів, тим 

самим гуманізуячи процес навчаннѐ (Кочубей, 2010). Маячи можливість 

реалізувати власні творчі здібності в процесі народознавчих досліджень, 

здобувачі активно набуваять позитивної мотивації до дослідницької 

роботи та практичних навичок її здійсненнѐ. 

Стосовно форм організації навчального процесу із застосуваннѐм 

народознавства ѐк інтегральної складової, то найкращі результати даю 

поюднаннѐ колективних форм роботи з індивідуальноя та застосуваннѐ 

методу проюктів. Завданнѐм викладача в даному разі ю розробка на основі 

викладених вище методологічних принципів моделі реалізації 

народознавчого за змістом викладаннѐ історії України та української культури. 

Указана модель маю забезпечувати поетапне розширеннѐ й урізноманітненнѐ 

методів наукового пошуку, але найголовніше — розглѐд історії країни крізь 

призму національного буттѐ в самих його глибинах. Використовуячи 
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розроблені сучасними теоретиками принципи педагогічної науки, можна 

вибудувати ефективну систему методів навчаннѐ, ѐка забезпечить 

ѐкнайкращу реалізація вказаних вище переваг (Яковенко, 2017, с. 6-18). 

Серед цих принципів одним із найважливіших ю принцип науковості, ѐкий 

передбачаю оперуваннѐ лише об’юктивним знаннѐм. У цьому контексті 

народознавство становить певний виклик, оскільки багато компонентів 

народної культури ю ірраціональними за своїм змістом (наприклад, народні 

віруваннѐ, демонологіѐ тощо). Водночас їх існуваннѐ протѐгом багатьох 

століть та вагома роль у культурі ю безумовно об’юктивним ѐвищем. Отже, 

опрацяваннѐ таких фактів історії поглибляю навички критичного мисленнѐ 

здобувачів. Принцип оптимального поюднаннѐ теоретичної і практичної, 

науково-дослідної і суспільно корисної діѐльності також дуже доцільно 

використовувати длѐ розробки системи методів навчаннѐ, оскільки 

народознавство одніюя із своїх головних цілей маю активну пам’ѐткоохоронну 

діѐльність, у тому числі різні сучасні форми такої діѐльності, доступні завдѐки 

використання інтерактивних комунікативних технологій (наприклад, 

створеннѐ віртуальних експозицій, челенджів та флеш-мобів та інших акцій 

щодо збереженнѐ народних обрѐдів і звичаїв, костяму, різноманітні акції із 

поширеннѐ народознавчих знань) (Швидкий, 2017). Крім того, важливими ю 

принципи комплексності й систематичності, завдѐки ѐким власне і можливе 

застосуваннѐ народознавства ѐк інтегративного компоненту в змісті історико-

культурологічного знаннѐ.  

Крім всього сказаного вище, використаннѐ народознавства ѐк 

інтегративної складової в процесі викладаннѐ історичних дисциплін створяю 

позитивні можливості длѐ вирішеннѐ притаманних сучасному українському 

суспільству конфліктів історичної пам’ѐті. Головними завданнѐми викладаннѐ 

історії у вищій школі ю розвиток патріотизму та формуваннѐ активної 

громадѐнської позиції. Проте конкретна діѐльність майбутнього педагога буде 

відбуватисѐ не лише в Україні ѐк державі, але й у певному регіоні нашої 

Батьківщини. Водночас кожна з регіональних спільнот маю власний варіант 

історичної пам’ѐті, власний набір історичних пам’ѐток, пантеон місцевих 

героїв, іноді відмінні від загальнонаціональних знакові події тощо (Лябовець, 

2013). Тому варто ширше залучаячи в зміст історико-культурологічних 

дисциплін матеріал щодо специфіки місцевих варіантів народної культури, 

особливих обрѐдів, локальних варіантів костяму, місцевий фольклор та ін. 

Процес формуваннѐ локальних варіантів народної культури підкоряютьсѐ тим 

самим принципам, що і загальноісторичний процес. Відповідно, дуже 

корисним ю простежити зі здобувачами на певних конкретних прикладах 
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етапи формуваннѐ та трансформації тих або інших елементів народної 

культури. Дослідженнѐ окремих регіонів ѐк один із напрѐмів народознавчої 

науки дозволѐю розширити світоглѐд здобувачів і водночас скоригувати деѐкі 

специфічні риси місцевого патріотизму в його крайніх проѐвах, ѐкі можуть длѐ 

населеннѐ певного регіону затьмарявати загальнонаціональні риси культури. 

Наприклад, у регіональному варіанті історичної пам’ѐті Східної України дуже 

важливим фактором формуваннѐ місцевої народної культури ю козацька 

колонізаціѐ Слобідської України кінцѐ XVI – другої половини XVII ст. 

Підкресленнѐ історичності длѐ цього регіону козацьких традицій, 

дослідженнѐ важливих длѐ козацької історії края обрѐдів та звичаїв, 

елементів національного костяму, дасть можливість міцніше закріпити у 

здобувачів ставленнѐ до козацтва ѐк до центральної складової національної 

ідеї та розуміннѐ залученості рідного края до національної історії та культури.  

Стосовно конкретної методики розробки змісту викладаннѐ можна 

запропонувати своюрідне взаюмопроникненнѐ народознавчого та 

історичного компонентів. Розроблѐячи зміст викладаннѐ кожної з тем, 

варто передбачити матеріал ѐк длѐ теоретичного опрацяваннѐ, так і длѐ 

виконаннѐ практичних завдань здобувачами щодо особливостей народної 

культури, побуту та мистецтва в указаний період. Водночас дотримуватись 

принципів послідовності й системності, розгортаячи кожне з досѐгнень 

українського народу в сфері культури, соціальної організації, господарства 

тощо на всіх етапах історичного процесу через конкретні форми побутової 

культури та обрѐдовості з розглѐдом регіональної специфіки. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

народознавство за умови дотриманнѐ певних методологічних підходів 

може виступати інтегративноя складовоя змісту історико-культурологічних 

дисциплін у вищій школі і забезпечувати вагомі переваги порівнѐно з 

викладаннѐм історії України, історії української культури ѐк окремих 

дисциплін із використаннѐм елементів народознавчих знань. Окрім 

головних завдань формуваннѐ патріотизму та активної громадѐнської 

позиції, за умови застосуваннѐ інтегративного підходу в контексті 

народознавства, історико-культурологічні дисципліни маять вагомий 

потенціал у формуванні духовних цінностей, свідомої готовності до 

активної роботи зі збереженнѐ та примноженнѐ національних цінностей 

історії та культури. Методологічними підходами, що даять можливість 

ефективно застосувати народознавство ѐк інтегративний компонент 

історико-культурологічного знаннѐ, ю антропологічний підхід, історіѐ 

повсѐкденнѐ, цивілізаційний підхід, історіѐ ідей. У перспективах подальших 
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досліджень подальше вивченнѐ та перевірка практикоя, удосконаленнѐ 

методичних підходів та вимог, розробка конкретних форм організації 

навчального процесу та методів викладаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Шалашная Наталия, Швыдкый Сергей, Баклашова Тамара. Этнографиѐ как 

интегративнаѐ составлѐящаѐ содержаниѐ исторических дисциплин в высшей школе. 
Целья данной статьи ѐвлѐетсѐ проанализировать возможности этнографии 

как интегрального компонента исторических дисциплин в высшей школе и 
предложить конкретные направлениѐ обновлениѐ содержаниѐ преподаваниѐ 
указанных дисциплин с применением этнографии. 

Выѐснено, что кроме главных заданий формированиѐ патриотизма и 
активной гражданськой позиции, при условии применениѐ этнографии как 
интегративного компонента, исторические дисциплины имеят существенный 
потенциал в формировании духовных ценностей, осознанной готовности к 
сохранения и приумножения национальных ценностей истории и культуры. 
Методологическими подходами, которые даят возможность эффективно 
применить указаннуя методику, ѐвлѐятсѐ антропологический поход, историѐ 
повседеневности, цивилизационный подход, историѐ идей.  

Ключевые слова: этнографиѐ, исторические дисциплины, методологиѐ, 
висшаѐ школа, интегративнаѐ составлѐящаѐ, историческаѐ памѐть, 
антропологизациѐ, содержавние преподаваниѐ. 

SUMMARY 
Shalashna Nataliia, Shvydkyi Serhii, Baklashova Tamara. Ethnography as an 

integrative component of the content of teaching historical disciplines in high school. 
The article of scientific and methodological nature covers one of the important tasks 

of teaching historical disciplines in higher education institution – ensuring the systematic 
unity of teaching content. It is proposed to provide internal system connections of content 
through the use of ethnography as an integrative component. The purpose of this article is to 
analyze the possibilities of ethnography as an integral component of historical and cultural 
disciplines in higher education institution and to suggest specific ways to update the content 
of teaching these disciplines with the use of ethnography. 

The research was carried out using the methods of theoretical analysis and synthesis 
to identify the main content of teaching historical and cultural disciplines and ethnography as 
its integrative component; conceptual and comparative analysis to compare the content of 
ethnographic topics in higher education, opportunities for meaningful updating of historical 
and cultural disciplines and the specifics of historical knowledge. 

Thus, ethnography, if it uses certain methodological approaches, can be an integrative 
component of the content of historical and cultural disciplines in higher education institutions 
and provide significant advantages over teaching the history of Ukraine, the history of Ukrainian 
culture as separate disciplines using elements of ethnographic knowledge. In addition to the 
main tasks of forming patriotism and active citizenship position, provided an integrative 
approach in the context of ethnography, historical and cultural disciplines have significant 
potential in the formation of spiritual values, conscious readiness to actively work to preserve and 
enhance national values of history and culture. Methodological approaches that allow to 
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effectively apply ethnography as an integrative component of historical and cultural knowledge 
are the anthropological approach, the history of everyday life, the civilization approach, the 
history of ideas. The prospects of further research are seen in the study and testing in practice, 
improvement of methodological approaches and requirements, development of specific forms of 
organization of the educational process and teaching methods. 

Key words: ethnology, historical disciplines, methodology, higher school, integrative 
component, historical memory, anthropologization, teaching content. 
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Метоя статті ю визначеннѐ можливостей науково-дослідницького центру ѐк 

компоненту методично обгрунтованої системи навчаннѐ фізики в педагогічних 

університетах. Відзначено, що багатогранність освітнього процесу вимагаю 

застосуваннѐ повного комплексу методів дослідженнѐ відповідно до його 

інформаційного і процесуального моделяваннѐ. Основними результатами 

дослідженнѐ ю побудова освітньої моделі, ѐка забезпечую інтеграція навчальної і 

наукової складових. Одержаний результат може бути використаний длѐ суттювого 

посиленнѐ дослідницько-інноваційної діѐльності вищої педагогічної школи. 

Перспективи подальших досліджень визначаятьсѐ необхідністя зміцненнѐ 

інституційної основи та матеріально-технічної бази наукових досліджень. 

Ключові слова: освітній процес з фізики, система навчаннѐ фізики, науково-

дослідницький центр. 
 

Постановка проблеми. Останнім часом у всьому світі ѐскраво 

вираженоя стаю тенденціѐ до підвищеннѐ ролі університетів у розвитку 

фундаментальної науки, у поширенні наукових знань та технологій. 

Університети починаять перетворяватисѐ на справжні науково-

дослідницькі комплекси, а це, відповідно, вимагаю від держави визнаннѐ 

привілейованого стану науки. Адже саме наука дозволѐю підвищити рівень 

життѐ суспільства в цілому й кожної окремої лядини, а також збільшити 

вплив країни на міжнародній арені. Наукові дослідженнѐ в галузі 

фундаментальних наук ю потужним засобом розвитку економіки України, а 

тому в їх реалізації головним повинен стати оріюнтир на світові тренди з 
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метоя збереженнѐ провідної ролі та конкуретноздатності нашої держави. І 

сьогодні важливоя складовоя в системі наукових установ, ѐкі виконуять 

прикладні і теоретичні дослідженнѐ різного рівнѐ, стаять університети. 

Наукова діѐльність сучасного університету спрѐмована на створеннѐ умов 

длѐ ефективної інтеграції науки і освіти, збереженнѐ та розвитку провідних 

наукових шкіл, і, у підсумку, – переходу України на лідируячі світові позиції 

в галузі науки і освіти. Нині ѐкість наукових досліджень стаю клячовим 

критеріюм різних систем ранжуваннѐ й оціняваннѐ університетів, на базі 

ѐких можна успішно створявати платформи длѐ стратегічних проривів у 

науково-технічному прогресі. Таким чином, університети стаять центрами 

генерації інноваційних розробок і здатні здійснявати суттювий вплив на 

розширеннѐ наукової сфери суспільства загалом, що вимагаю особливої 

уваги до створеннѐ закладами вищої педагогічної освіти інноваційних 

структур з метоя впровадженнѐ власних наукових розробок.   

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти проведеннѐ наукових 

досліджень на базі кафедр фізичного та фізико-технічного спрѐмуваннѐ  

педагогічних університетів розглѐдалисѐ в наукових працѐх Л. Благодаренко, 

І. Богданова, В. Заболотного, Н. Мисліцької, Т. Січкарѐ, Н. Сосницької, 

М. Шута. Проте, системні дослідженнѐ в напрѐмі створеннѐ освітньо-

наукових комплексів на базі педагогічних університетів відсутні. Разом із тим, 

розв’ѐзаннѐ проблеми інтеграції освітньої і наукової складових у діѐльності 

педагогічних університетів потребую відповідного законодавчого, 

нормативно-правового і теоретично-методологічного забезпеченнѐ, що 

сприѐтиме посилення дослідницько-інноваційної спрѐмованості освітнього 

процесу. Дотепер не висвітлено можливості використаннѐ результатів 

наукових досліджень із нанофізики полімерів в освітньому процесі. Тому всі 

запропоновані підходи щодо створеннѐ й функціонуваннѐ науково-

дослідницького центру «Нанофізика полімерних матеріалів» належать 

авторам даної статті.  

Метою статті ю визначеннѐ можливостей науково-дослідницького 

центру ѐк компоненту методично обгрунтованої системи навчаннѐ фізики в 

педагогічних університетах, а також пошук шлѐхів розв’ѐзаннѐ проблеми 

інтеграції освітньої і наукової складових у діѐльності вищої педагогічної 

школи.  

Методи дослідження. У зв’ѐзку з багатогранністя освітнього процесу  

длѐ його дослідженнѐ у функціональних елементах та цілісності нами 

застосовуютьсѐ повний комплекс методів, ѐкі ю різними за своїм змістом та 

спрѐмованістя. Важливе місце займаять методи психологічного 
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дослідженнѐ, за допомогоя ѐких здійсняютьсѐ пошук найбільш 

ефективних в умовах конкретного освітнього середовища механізмів 

самореалізації, примноженнѐ творчого потенціалу, визначаятьсѐ вихідні 

позиції длѐ впровадженнѐ індивідуального, особистісно оріюнтованого та 

компетентнісного підходів, длѐ формуваннѐ мотивації та пізнавальних 

потреб. У контексті нашого дослідженнѐ підсиляютьсѐ потреба в 

соціологічних дослідженнѐх, оскільки необхідним ю моніторинг запитів 

суспільства щодо ѐкості вищої педагогічної освіти, вимог до результатів 

освітнього процесу з боку різних соціальних замовників. Зрозуміло, що 

найбільш багатофункціональними ю педагогічні дослідженнѐ, зокрема, 

філософського, методичного та методологічного змісту. Слід зазначити, що 

практично всі теоретичні і прикладні дослідженнѐ проблем 

функціонуваннѐ освітнього процесу з фізики в педагогічному університеті 

носѐть переважно комплексний характер, адже головноя освітньоя метоя 

педагогічного університету ю вихованнѐ цілісної особистості з урахуваннѐм  

її індивідуальних особливостей, нахилів та здібностей.  

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідженнѐ, ѐкі здійсняятьсѐ в 

університетах, носѐть переважно фундаментальний характер, що дозволѐю 

університетам брати активну участь в інноваційних процесах і формуванні 

фундаментального підґрунтѐ науково-технічного розвитку. У своя чергу, це 

вимагаю значних витрат на наукові дослідженнѐ, проте ступінь ресурсного 

забезпеченнѐ науки в університетах залишаютьсѐ низьким і гальмую 

створеннѐ закладами вищої педагогічної освіти інноваційних структур з 

метоя впровадженнѐ власних наукових розробок. А це дозволить 

університетам швидко реагувати на поѐву нових технологій та галузей і 

розширявати підготовку фахівців за спеціальностѐми природничонаукового 

спрѐмуваннѐ. На жаль, негативна тенденціѐ до скороченнѐ державних 

асигнувань на фундаментальні дослідженнѐ в університетах продовжую 

посиляватисѐ. На тлі цього з-поміж нерозв’ѐзаних проблем вищої освіти нині 

виділѐятьсѐ такі основні, ѐк розпорошеність мережі закладів, низька 

конкурентоспроможність більшості з них, повільний розвиток автономії, 

відсутність сучасних систем внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості, слабкість 

дослідницько-інноваційної основи в підготовці фахівців, низький рівень 

інтернаціоналізації, неефективність фінансових механізмів ресурсного 

забезпеченнѐ. Очевидно, що головні зміни в системі вищої освіти України 

спричинені клячовими чинниками, ѐк внутрішніми, так і зовнішніми. До 

внутрішніх чинників слід віднести вичерпаннѐ ресурсів длѐ екстенсивного 

розвитку внаслідок демографічної кризи, особливо протѐгом останніх років; 
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обмеженість державного фінансуваннѐ; порівнѐно низькі заробітні плати 

науково-педагогічного персоналу і, відповідно, збільшеннѐ його віку. Що 

стосуютьсѐ зовнішніх чинників, то серед них основними ю такі, ѐк 

незадоволеннѐ суспільства низькоя ѐкістя освіти; наростаячі вимоги ринку 

праці до змісту та ѐкості вищої освіти; невідповідність структури державного 

замовленнѐ на фахівців із вищоя освітоя до структури й потреб ринку праці, 

стратегії розвитку країни. Тому в останні роки одним із першочергових 

завдань стаю створеннѐ потужних національних регіональних університетів 

шлѐхом об’юднаннѐ існуячих закладів. Також визнано необхідність 

запровадженнѐ національної системи ранжуваннѐ закладів вищої освіти ѐк 

об’юктивної основи їх концентрації, конкурсного добору та ліквідації більш 

слабких із них шлѐхом закриттѐ або об’юднаннѐ з потужними. Вважаютьсѐ 

доцільним поділ університетів на дійсно глобальні (їх число маю бути 

невеликим) і регіональні. Проте укрупненнѐ університетів за рахунок їх 

об’юднаннѐ неминуче призводить до об’юктивних ускладнень. Скорочуютьсѐ 

кількість аудиторних занѐть, збільшуютьсѐ обсѐг самостійної роботи студентів, 

що негативним чином відбиваютьсѐ на рівні їх знань. Модернізуятьсѐ 

програми та зміст дисциплін, додатково вводѐтьсѐ нові дисципліни, ѐкі 

відповідаять вимогам часу. Зміняятьсѐ підходи до оціняваннѐ знань, 

головним критеріюм ѐкості підготовки фахівцѐ стаю рівень його фахової 

компетентності. Більш конкретно можна сказати так: вимоги до освітнього 

процесу та його результатів зростаять, а умови навчально-наукового 

середовища не забезпечуятьсѐ достатньоя міроя. Бракую кадрового, 

фінансового, інформаційного і матеріально-технічного ресурсу, не 

здійсняютьсѐ раціональний розподіл академічного й дослідницько-

інноваційного навантаженнѐ. Не завжди конкретизовано статус закладів 

вищої освіти з метоя посиленнѐ їх спроможності щодо здійсненнѐ серйозних 

досліджень і розробок силами потужних наукових колективів, а не окремих 

дрібних груп дослідників.  

Вищезазначені проблеми особливо стосуятьсѐ педагогічних 

університетів, оскільки нині педагогічна освіта перебуваю у кризовому стані. 

Загальновідомо, що педагогічні спеціальності не користуятьсѐ в молоді 

попитом, оскільки вони не ю конкурентноспроможними на ринку праці. 

Проте педагогічний і науково-педагогічний персонал, а також, відповідно, 

педагогічна та науково-педагогічна освіта, за своюя місіюя закономірно 

посідаять центральне місце в освітній сфері, оскільки покликані 

забезпечувати реалізація освіти. Тому з оглѐду на перспективи розвитку 

освітньої системи, а, відтак, і суспільства в цілому та кожного громадѐнина 
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окремо, потрібно забезпечити стійкий фокус державотвореннѐ на 

педагогічній і науково-педагогічній освіті та освітній кадровій політиці, їх 

дійсному стані, клячових проблемах, концептуальних засадах 

реформуваннѐ. Слід також ураховувати, що серцевинне становище в освіті 

зумовляю іманентну форсайтну сутність педагогічної і науково-педагогічної 

освіти та педагогічної і науково-педагогічної діѐльності, випереджальний (з 

передбаченнѐм контурів майбутнього) характер їх модернізації, аби цѐ 

фахова освіта і ці освітні фахівці насправді могли виступати прискорявачем, а 

не гальмом лядського прогресу. Проте в сучасних умовах виникла і 

загостриласѐ нова проблема – проблема відходу від професійної педагогічної 

підготовки частини провідних закладів вищої педагогічної освіти. Чимало з 

них переоріюнтовуятьсѐ на модель класичного університету, навіть ѐкщо 

національної або регіональної потреби в цьому немаю. Тобто визначиласѐ 

негативна тенденціѐ до перетвореннѐ успішних педагогічних закладів на 

посередні університети з низькими, навіть у вітчизнѐному вимірі, 

рейтингами, при цьому з очевидноя перспективоя злиттѐ з потужнішими 

закладами. Але головним завданнѐм залишаютьсѐ забезпеченнѐ сталої 

потреби суспільства в педагогічних кадрах, що зумовлено ролля самої освіти, 

а тому необхідним ю розвиток високоефективних профільних педагогічних 

університетів. Стрімкий розвиток освіти у провідних країнах світу вимагаю 

актуалізації пріоритетів з формуваннѐ клячових (загальних) і предметних 

(спеціальних) компетентностей фахівцѐ, зумовляю потребу не лише в 

оптимізації відповідної профілізації педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів, але й у їх методологічному і методично-технологічному 

переозброюнні. Сьогодні стаю очевидним, що зміст педагогічної та науково-

педагогічної освіти маю вклячати такі гармонізовані основні складові 

підготовки, ѐк технологічна (опануваннѐ ефективних способів навчаннѐ), 

психологічна (здатність до взаюмодії з особистостѐми, ѐкі навчаятьсѐ, 

всебічного розуміннѐ їх індивідуальності), культурологічна (осмисленнѐ стану 

й баченнѐ тенденцій цивілізаційного розвитку ѐк сучасного та майбутнього 

контексту існуваннѐ лядини) і предметна (досконале володіннѐ предметом 

навчаннѐ).  

Разом із тим, слід зазначити, що не всі педагогічні спеціальності 

перебуваять в однаковому стані. У найгіршому опинилисѐ, зокрема, такі 

спеціальності, ѐк «Фізика: середнѐ освіта», «Фізика та астрономіѐ». І це при 

тому, що ринок праці длѐ фахівців із такими спеціальностѐми залишаютьсѐ 

стабільним, навпаки, відчуваютьсѐ нестача цих фахівців. Проте зневажливе 

відношеннѐ до спеціальностей фізичного спрѐмуваннѐ ю цілком 
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закономірним, адже в останні роки в суспільстві знизивсѐ інтерес до фізики 

ѐк науки та навчального предмету. І це незважаячи на те, що саме завдѐки 

фізиці неперервно розширяятьсѐ і збільшуятьсѐ можливості лядини в 

оточуячому світі та її впевнене просуваннѐ шлѐхом науково-технічного 

прогресу. Крім того, фізика маю не лише науково-технічний потенціал, але 

й гуманітарний, оскільки формую правильний світоглѐд лядини, що, у своя 

чергу, впливаю на її моральні ѐкості та сприйнѐттѐ культурних цінностей. 

Тому на сьогодні комплексноя проблемоя ю професійна оріюнтаціѐ і 

професійний добір на педагогічні спеціальності саме фізичного 

спрѐмуваннѐ. Закладам вищої педагогічної освіти необхідно дедалі більше 

налаштовуватисѐ на загальну різновекторну підготовку фахівців в умовах 

особливої уваги до збереженнѐ наукових шкіл, матеріально-технічної, 

іншої фахової інфраструктури, національних традицій та багаторічного 

досвіду. Першочерговими завданнѐми стаять такі, ѐк збільшеннѐ обсѐгу 

дисциплін, основоя ѐких ю фізика, розширеннѐ науково-дослідницької 

практики, відкриттѐ науково-дослідних центрів на базі педагогічних 

університетів. Увага до таких питань дозволить інтегрувати освітня й 

наукову складові в діѐльності педагогічних університетів, забезпечити 

ѐкісну підготовку фахівців, ѐкі будуть здатні не лише до педагогічної та 

науково-дослідної діѐльності, але й до їх здійсненнѐ в цілісній системі на 

юдиній теоретико-методологічній основі. Отже, підготовка вчителів фізики 

вимагаю формуваннѐ в них особливо високої випереджальної 

компетентності, оскільки саме на вчителів фізики покладаютьсѐ 

відповідальність за формуваннѐ в молоді здатності до успішної оріюнтації у 

світі сучасних високих технологій, в основу ѐких покладена фізика.  

У Національному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова ю успішний багаторічний досвід діѐльності 

інноваційного спрѐмуваннѐ в напрѐмі прикладних і теоретичних 

досліджень. Так, при кафедрі загальної та прикладної фізики протѐгом 

десѐти років функціоную науково-дослідницький центр «Нанофізика 

полімерних матеріалів», діѐльність ѐкого спрѐмована на створеннѐ нових 

дослідницьких лабораторій, проведеннѐ експериментальних досліджень у 

галузі фізики полімерів, підготовку кадрів длѐ наукових та навчальних 

закладів України. Керівником цього центру ю академік Національної 

академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, 

професор Микола Іванович Шут. Науковці працяять над такими 

науковими проблемами, ѐк створеннѐ полімер-оксидних нанокомпозитів з 

поліпшеними фізико-механічними, електрофізичними та тепловими 
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властивостѐми; дослідженнѐ впливу функціоналізації та модифікації 

нанокарбонового компоненту на режими синтезу та теплофізичні, 

механічні та поглинальні властивості композитів на основі 

поліхлортрифторетилену, наповненого терморозширеним графітом, 

терморозширеним графітом модифікованим SiO2 та карбоновими 

нанотрубками; нанофізика полімерних матеріалів; дослідженнѐ теплових 

та релаксаційних ѐвищ у полімерах та нанокомпозитах на їх основі. У 

межах угод про співпраця науково-дослідницький центр проводить 

спільні дослідженнѐ з Інститутом хімії високомолекулѐрних сполук НАН 

України, Інститутом поверхні НАН України, кафедроя фізичної хімії 

полімерів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результатом співпраці ю спільні дослідженнѐ й розробки в галузі 

найсучасніших технологій, ѐкі визнані міжнародноя науковоя спільнотоя, 

а також публікації в наукових виданнѐх із високим фаховим рейтингом, ѐкі 

перекладаятьсѐ поширеними мовами, реферуятьсѐ та цитуятьсѐ, участь у 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціѐх та виставках. 

Діѐльність науково-дослідницького центру забезпечую не лише розвиток 

безпосередньо теоретичних і прикладних досліджень, але й виконаннѐ 

головного завданнѐ сучасного університету – тісного взаюмозв’ѐзку 

освітнього процесу з науково-дослідноя діѐльністя. Це сприѐю успішному 

становлення майбутнього фахівцѐ, ѐкий у подальшому буде в змозі 

розв’ѐзувати задачі не лише в галузі професійної діѐльності, але й у галузі 

фізики. Таким чином, науково-дослідна діѐльність стаю длѐ студента 

інструментом професійної комунікації, розширяю його мотиваційну сферу, 

забезпечую можливості поліфункціональної реалізації фахової підготовки.   

Одним із важливих напрѐмів роботи науково-дослідницького центру 

ю дослідженнѐ полімерних нанокомпозитів, ѐкі маять унікальні фізико-

хімічні властивості (міцність, висока хімічна стійкість, еластичність, емісійні 

та поглинальні властивості) і вагомий потенціал прикладного 

використаннѐ. Серед таких композитів значні потенційні можливості длѐ 

розв’ѐзаннѐ завдань створеннѐ матеріалів із високими показниками 

захисних та поглинаячих властивостей із заданими електро- і 

теплофізичними властивостѐми та низьким вмістом нанодисперсних 

наповнявачів маять полімероксидні нанокомпозити з активними 

компонентами, керуваннѐ параметрами ѐких можна здійснявати в 

широких межах засобами модифікуваннѐ поверхонь взаюмодіячих 

компонентів, зміни їх вмісту, розмірів та впливу зовнішніх фізичних полів. 

Загальновизнаним ю факт активного впливу міжфазного шару на межі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

196 

поділу «полімер-оксидний нанодисперсний наповнявач» на формуваннѐ 

властивостей полімерних нанокомпозитів. У зв’ѐзку з цим, перспективноя 

ю розробка нових нанокомпозитів на основі таких оксидних наповнявачів, 

ѐк SnO2, VO2, SiO2, TiO2, CeO, ZnO, CuO тощо. 

Серед наведених вище оксидів особливу увагу привертаять 

речовини, що характеризуятьсѐ наѐвністя фазових перетворень типів 

«напівпровідник – метал» (SnO2, VO2), парамагнетик – антиферомагнетик 

(CuO), та інших поліморфних перетворень (SiO2, TiO2, CeO, ZnO). З точки 

зору функціональних властивостей у ѐкості компонентів полімероксидних 

нанокомпозитів на особливу увагу заслуговуять високостабільний та 

хімічно стійкий, полѐрний полімер поліхлортрифторетилен та діоксид 

олова (SnO2). Поліхлортрифторетилен ю типовим представником 

кристалоаморфних полімерів та маю низку унікальних властивостей: досить 

високу температуру плавленнѐ (Тпл ≈ 482 К), високу механічну міцність, 

низьку паро- і газопроникність, світлопрозорість, хімічну стійкість тощо. 

При кімнатній температурі поліхлортрифторетилен не розчинѐютьсѐ в 

жодному з відомих органічних розчинів, його теплофізичні, фізико-

механічні, і особливо, діелектричні властивості дуже чутливі до змін 

надмолекулѐрної структури. Ступінь кристалічності 

поліхлортрифторетилену може зміняватись від 0 до 80 %. 

Важливим доробком науково-дослідницького центру «Нанофізика 

полімерних матеріалів» ю обґрунтуваннѐ технологій отриманнѐ та 

диспергуваннѐ наповнявача SnO2. Так, длѐ синтезу нанодисперсних 

частинок SnO2 було використано метод хімічного осадженнѐ, що маю низку 

переваг, оскільки даю можливість осаджувати SnO2 з водних розчинів на 

різні матриці, а саме на нанодисперсні частинки полімерів та оксидів 

різних елементів. Крім того, отриманнѐ діоксиду олова методом хімічного 

осадженнѐ даю можливість модифікувати частинки SnO2 різними 

елементами та значно змінявати фізико-механічні, електро- та 

теплофізичні характеристики композиційних матеріалів. 

Наукові розробки на базі науково-дослідницього центру «Нанофізика 

полімерних матеріалів» дозволили запропонувати метод отриманнѐ 

наночастинок наповнявача, ѐкий разом із традиційним методом гарѐчого 

пресуваннѐ забезпечую отриманнѐ полімерних нанокомпозитів 

поліхлортрифторетилен-SnO2 та дослідженнѐ їх густини, загальної 

вологоюмності й електрофізичних властивостей, аналіз ѐких свідчить про 

досѐгненнѐ порогу перколѐції в околі ~ 4 % (об.), ѐкий супроводжуютьсѐ 

одночасним зростаннѐм пористості внаслідок зростаннѐ прѐмих контактів 
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частинок наповнявача і, ѐк наслідок, ускладненнѐм змочуваннѐ 

наповнявача полімерноя матрицея. Разом із тим, у цілому пористість 

отриманих композицій залишаютьсѐ невисокоя, що дозволѐю 

експлуатувати їх у складних атмосферних умовах та в присутності 

агресивних середовищ. Нами зроблено висновок, що зміна розмірів 

неоднорідності структури системи ю незначноя. Це підтверджую попередні 

висновки про те, що зменшеннѐ розміру неоднорідності за рахунок 

переходу до перколѐції (коли замість неоднорідності у виглѐді – частинка 

наповнявача в об’юмі однорідної матриці, маюмо неоднорідність у 

виглѐді – частинка наповнявача в матриці поверхневого шару) 

компенсуютьсѐ збільшеннѐм цього розміру за рахунок одночасного росту 

пористості. Разом із тим, збільшеннѐ концентрації наповнявача з більшоя 

густиноя (≈ 7,036∙103 кг/м3) в полімерній матриці з меншоя густиноя 

повинно призводити до помітного збільшеннѐ густини композиту, 

особливо при незмінній пористості системи. При цьому густина композиту 

залишаютьсѐ практично сталоя (φ ≥ 7 %). Нами також дано поѐсненнѐ 

цього ѐвища на основі теплофізичних досліджень.  

Особливо слід відзначити, що в контексті глобальних викликів, ѐкі 

останнім часом струшуять увесь світ, пріоритетним завданнѐм у справі 

успішного функціонуваннѐ науково-дослідницьких центрів, навіть в умовах 

карантинних обмежень, стаю розвиток електронного середовища закладів 

вищої педагогічної освіти. Як показав досвід останніх двох років, до 

дистанційного формату освіти краще пристосувалисѐ ті освітні установи, ѐкі 

успішно впроваджували цифрові технології. Цілком очевидно, що відсутність 

електронного середовища або його недостатній рівень фактично призводѐть 

до певної фіктивності у студентській науковій діѐльності. Так, більшість 

досліджень важко реалізувати в дистанційному форматі, але це не означаю, 

що їх слід припинити. Адже ю деѐкі види обладнаннѐ, за допомогоя ѐкого 

можна успішно здійснявати віддалені дослідженнѐ.  

Необхідно зупинитисѐ ще на одному важливому аспекті проблеми 

реорганізації та переструктуруваннѐ освітньої системи. Справа в тому, що в 

ході процесу вбудовуваннѐ українських університетів у глобальну освітня 

конструкція ми не повинні промінѐти наш досвід, досѐгненнѐ та цінності 

вітчизнѐної освіти на сумнівні перспективи входженнѐ в юдиний освітній 

простір, і не можемо дозволити собі зруйнувати фундамент української науки 

і вищої школи. Чи не робимо ми помилку, коли оціняюмо статус університету 

за відповідністя до індексу Хірша, за кількістя статей в іноземних виданнѐх із 

високим фаховим рейтингом? Очевидно, що певноя міроя такий підхід 
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підмінѐю ѐкісну підготовку кадрів і розвиток науки та, на жаль, негативно  

впливаю на розвиток вітчизнѐної освіти. Адже на сьогодні маю місце реальне 

зниженнѐ ѐкості освіти в Україні, що, на думку науковців, ѐкі досліджуять 

перебіг процесів в освітній галузі, пов’ѐзане з реформуваннѐм системи освіти, 

а саме перебудовоя її під ювропейські стандарти, надлишковоя 

бярократизаціюя, оціняваннѐм рівнѐ професорсько-викладацького складу 

за ювропейськими критеріѐми, а також значноя міроя відмовоя від 

усталених національних освітніх традицій. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, національна політика в галузі освіти вимагаю розробки й 

упровадженнѐ нових методів і форм освітньої діѐльності, а також 

відповідних структурних перетворень з метоя ефективного вкляченнѐ в 

освітній процес нових знань і результатів наукової діѐльності, підвищеннѐ 

рівнѐ фундаментальної підготовки високоосвіченого фахівцѐ. А це 

можливо лише за умов взаюмопроникненнѐ освітньої і науково-дослідної 

діѐльності, що забезпечить формуваннѐ в майбутніх фахівців юдиної 

природничонаукової картини світу, модернізація та розвиток освіти, її 

фундаментальність, а головне – синхронізація з темпами розвитку фізики 

ѐк науки. Зрозуміло, що длѐ просуваннѐ науки та переведеннѐ наукових 

досліджень на більш високий рівень необхідна мотиваціѐ ѐк з боку 

держави, так і з боку безпосередніх виконавців. При цьому слід також 

врахувати, що популѐризаціѐ науки через засоби масової інформації на 

сьогодні фактично відсутнѐ, оскільки вона перестала бути «у тренді». 

Рівень наукових досліджень у нашій країні не відстаю від ювропейського, 

інколи навіть його випереджаю, але суспільство в цілому, на жаль, про них 

мало що знаю. Тому науковці, насамперед, самі повинні бути зацікавлені в 

популѐризації своїх досѐгнень та винаходів. І важливоя ланкоя в 

популѐризації науки стаять науково-дослідницькі центри на базі 

педагогічних університетів, оскільки вчителі завжди були й залишаятьсѐ 

посередниками між суспільством у цілому та молодим поколіннѐм, 

виконавцѐми мотиваційної регулѐції життѐ різних верств населеннѐ. У 

майбутньому, коли науково-дослідницькі центри на базі педагогічних 

університетів займуть чільне місце в науковій сфері держави, українські 

заклади вищої педагогічної освіти зможуть претендувати на високі позиції 

у світових рейтингах щодо освітньої і наукової складових своюї діѐльності, а 

престиж фізики ѐк науки серед молоді підвищитьсѐ. Одержані результати 

наших досліджень можуть бути використані длѐ суттювого посиленнѐ 

дослідницько-інноваційної діѐльності вищої педагогічної школи. 
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Перспективи подальших досліджень визначаятьсѐ необхідністя зміцненнѐ 

інституційної основи та матеріально-технічної бази наукових досліджень 

на базі педагогічних університетів. 
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РЕЗЮМЕ 
Шут Николай, Благодаренко Людмила, Сичкарь Тарас. Научно-

исследовательский центр как важный компонент системы обучениѐ физике в 
педагогических университетах.  

Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение возможностей научно-
исследовательского центра как компонента системы обучениѐ физике. Отмечено, 
что многогранность образовательного процесса требует применениѐ полного 
комплекса методов исследованиѐ. Основным результатом исследованиѐ ѐвлѐетсѐ 
построение образовательной модели, обеспечиваящей интеграция учебной и 
научной составлѐящих. Полученный результат может быть использован длѐ 
существенного усилениѐ исследовательско-инновационной деѐтельности высшей 
педагогической школы. Перспективы дальнейших исследований определѐятсѐ 
необходимостья укреплениѐ институциональной основы и материально-
технической базы научных исследований.   

Ключевые слова: образовательный процесс по физике, система обучениѐ 
физике, научно-исследовательский центр.  

SUMMARY 
Shut Mykola, Blagodarenko Liudmyla, Sichkar Taras. Research center as an 

important component of the system of teaching physics in pedagogical universities. 
The purpose of the article is to determine the capabilities of a research center as a 

component of a methodologically grounded system of teaching physics at pedagogical 
universities. It is noted that the versatility of the educational process requires the use of a full 
range of research methods in accordance with its informational and procedural modeling. 
The main result of the research is construction of an educational model that ensures 
integration of the educational and scientific components in teaching physics. The obtained 
result can be used to significantly strengthen the research and innovation activities of the 
higher pedagogical school. Prospects for further research are determined by the need to 
strengthen the institutional framework and the material and technical base of scientific 
research. 

Key words: educational process in physics, physics teaching systems, research center. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
 

У статті здійснено аналіз інноваційних технологій підготовки майбутніх 
фахівців лісового господарства та розкрито їх значеннѐ у забезпеченні цього процесу. 
До таких технологій віднесено: інтегративно-модульну, проблемні, проюктні, 
інформаційно-комунікативні технології тощо. Запропоновано різновид 
інтегративно-модульної технології длѐ професійної діѐльності майбутніх фахівців 
лісового господарства − технологія функціонуваннѐ механізму управліннѐ 
комплексним використаннѐм лісових ресурсів регіону. Длѐ ефективної підготовки 
майбутніх фахівців лісового господарства застосовано проектні технології, ѐкі ю 
сукупністя творчих, пошукових і проблемних методів.  

Ключові слова: інновації, технології, підготовка, майбутні фахівці, лісове 
господарство, інтегративно-модульна, проектна, активні методи навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Длѐ ефективної підготовки майбутніх фахівців 

лісового господарства, необхідно вирішити дві головні проблеми: по-

перше, забезпечити можливість отриманнѐ здобувачами глибоких 

фундаментальних знань і, по-друге, підвищити ѐкість навчаннѐ, розвинути 

їх творчі здібності, їх прагненнѐ до безперервного набуттѐ нових знань і 

умінь за рахунок зміни підходів до організації освітнього процесу; по-третю, 

застосувати активні методи та інноваційні технології. 

Аналіз актуальних досліджень. Значний внесок у розкриттѐ 

значеннѐ інноваційних технологій, визначеннѐ понѐть «технології», 

«педагогічні технології», «інноваційні технології» та їх класифікації в 

лісівничій освіті внесли М. Антонченко (2015), О. Буров (2015), Л. Вікторова 

(2007), І. Вдовенко (2007), О. Гулѐюва (2017), Н. Лісовська (2018), 

С. Соболюва (2019), Ю. Сурмін (2005), О. Якименко (2012) та ін. Науковцѐми 

інноваційні технології трактуятьсѐ за різними підходами ѐк: змістовна 

техніка реалізації освітнього процесу; сукупність і порѐдок функціонуваннѐ 

всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів длѐ 

досѐгненнѐ освітніх цілей, досѐгненнѐ освітніх результатів. 

Вибір інноваційних технологій навчаннѐ з позицій компетентнісного 

підходу виходить з необхідності синтезу рѐду технологій, за ѐкого здобувач 

стаю активним суб᾿юктом навчально-пізнавальної і професійної діѐльності, а 

також створяятьсѐ умови, що сприѐять розвитку фахової компетентності 

особистості.  
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Будь-ѐка технологіѐ маю засоби, що активізуять і інтенсифікуять 

діѐльність здобувачів, у деѐких ці засоби складаять головну ідея і основу 

ефективності результатів. До таких технологій можна віднести: ігрові 

технології, проблемні, проектні, інформаційно-комунікативні технології та ін. 

Ці технології базуятьсѐ на принципах детермінізму і розвитку, 

оріюнтуять на послідовне, поетапне вкляченнѐ здобувачів у професійну 

діѐльність, сприѐять розвитку процесу переведеннѐ здобувача з об᾿юкта 

педагогічного впливу в суб᾿юктну позиція, зміну управліннѐ ззовні на 

самоуправліннѐ. 

Мета статті – здійснити аналіз інноваційних технологій підготовки 

майбутніх фахівців лісового господарства та розкрити їх значеннѐ у 

забезпеченні цього процесу. 

Методи дослідження − метод аналізу психолого-педагогічної 

літератури; вивченнѐ дисертаційних досліджень; метод узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Серед інноваційних технологій виокрем-

ляюмо модульне навчаннѐ, сутність ѐкого полѐгаю в тому, щоб здобувач міг 

самостійно працявати із запропонованоя йому індивідуальноя програмоя, 

що вклячаю банк інформації і методичне керівництво, ѐкі пристосовані до 

індивідуальних потреб особистості і рівнѐ її базової підготовки.  

Як інноваційний різновид запропоновано інтегративно-модульну 

технологія, ѐка ю одночасно:  

- цілісноя рівневоя дидактичноя системоя, в ѐкій кожен її 

компонент (цільовий, змістовий, організаційний, оцінно-результативний), 

кожен її елемент (модуль, зв᾿ѐзки інтеграційні, методи навчаннѐ, оцінка 

результатів, форма взаюмодії) і всѐ система в цілому зоріюнтовані на 

формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фахівців 

лісогосподарського профіля з урахуваннѐм специфіки їх майбутньої 

професійної діѐльності та етапів навчаннѐ в ЗВО; 

- процесом професійної підготовки, в ході ѐкого здійсняютьсѐ 

поетапне формуваннѐ готовності до професійної діѐльності; 

- сукупністя умов, що даять можливість самостійного вибору 

здобувачем лісогосподарської галузі індивідуальної траюкторії формуваннѐ 

готовності до професійної діѐльності, що забезпечую йому конкурентну 

перевагу на ринку праці. 

Під інтегративно-модульноя технологіюя розумітимемо освітній 

процес, що характеризуютьсѐ спільністя цілей, завдань, підходів навчаннѐ 

здобувачів, системно-предметноя організаціюя на основі модулів, 

виділеннѐ етапів і рівнів, а також методів і прийомів навчаннѐ, що 
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забезпечуять становленнѐ пізнавальної здатності оріюнтуватисѐ в 

інформаційному полі і в навчальній ситуації і на цій основі сприѐять 

формування професійних компетентностей длѐ самостійного вирішеннѐ 

практичних завдань та готовності до професійної діѐльності.  

При використанні інтегративно-модульної технології обсѐг 

одержуваної інформації безпосередньо залежить не стільки від кількості 

виділених годин, скільки від розширеннѐ пошуку і зв᾿ѐзуваннѐ інформації, 

ѐк по горизонталі, так і по вертикалі в чіткій відповідності зі специфікоя 

одержуваної спеціальності. 

Проіляструюмо це прикладами: при підготовці фахівців зміст фахових 

дисциплін носить ознайомлявальний характер, спрѐмований на формуваннѐ 

у них умінь скласти поѐсненнѐ матеріалу, правильно підібрати ілястративний 

факт, що допомагаю їм засвоїти тему. Як правило, майбутній фахівець 

лісового господарства з дисципліни «Лісове ґрунтознавство» отримую 

інформація по горизонталі (даютьсѐ широкий спектр різних понѐть), набуваю 

загальних уѐвлень про зміст фахових дисциплін, їх значеннѐ і роль у 

виробництві і житті лядини. Проте успішному освоюння цього складного 

узагальняячого матеріалу, сприѐю інтегруваннѐ знань з інших дисциплін 

(Фізіології рослин, Ґрунтознавства та ін.). Щоб застосувати інтегративно-

модульну технологія необхідно детально продумати організація 

професійної підготовки здобувачів, що реалізую запропоновану технологія.  

У таблиці 1 позначено іюрархія і взаюмозв᾿ѐзки компонентів 

інтегративно-модульної технології. 

Таблицѐ 1 

Проектування змісту дисципліни за інтегративно-модульною технологією 

До дисципліни До зворотного 
зв’ѐзку 

Рейтинги 
длѐ викладача длѐ здобувача 

Занѐттѐ, в 
основі ѐких 
відбуваютьсѐ 
сприйнѐттѐ 
нових 
теоретичних 
знань 

лекції 
 
 
 

форум, 
круглий стіл, 
електронна 
поштова 
скринька 

виѐвленнѐ розділів, 
тем, понѐть тощо, що 
найчастіше викликаять 
найбільші труднощі в 
сприйнѐтті 
здобувачами, 
створеннѐ банку даних 
(ѐк длѐ здобувачів, щоб 
простежити в 
подальшому динаміку 
формуваннѐ 
компетентностей, так і 
з дисципліни з 
урахуваннѐм 
«проблемних» тем) 

визначеннѐ рівнѐ 
сформованості мотивів 
вивченнѐ понѐтійного 
апарату 
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Занѐттѐ, в 
основі ѐких 
здійсняютьсѐ 
відтвореннѐ 
отриманих 
знань 

семінар-
ські 
занѐттѐ 

складаннѐ під 
керівництвом 
викладача 
індивідуальної 
програми 
вивченнѐ 
модулѐ 

виѐвленнѐ розділів, 
тем, понѐть та ін., ѐкі 
найчастіше викликаять 
найбільші труднощі у 
здобувачів, 
створеннѐ банку даних 
(ѐк длѐ здобувачів, щоб 
простежити в 
подальшому динаміку 
сформованості рівнів 
готовності, так і з 
дисципліни з 
урахуваннѐм 
«проблемних» тем) 

визначеннѐ рівнѐ 
сформованості знань 
понѐтійного апарату 

Занѐттѐ, в 
основі ѐких 
практичне 
застосуваннѐ 
отриманих 
знань 

практич
ні і 
лаборат
орні 
занѐттѐ 

консультаціѐ 
(групова або 
індивідуальна) 

визначеннѐ ѐкості 
контрольних питань, 
завдань, тестів, ѐкі 
розкриваять рівень 
оволодіннѐ 
здобувачами 
отриманих знань і 
практичного їх 
використаннѐ 

визначеннѐ рівнѐ 
сформованості 
практичних умінь 

Самостійна 
робота 
здобувачів з 
пошуку і 
застосуваннѐ 
навчального 
матеріалу 

реферат
и 
розповід
і, есе, 
доповіді 
тощо 

коригуваннѐ і 
обговореннѐ 
плану 
самостійної 
роботи, 
електронна 
поштова 
скринька 

коригуваннѐ тем, що 
виносѐтьсѐ на 
самостійне вивченнѐ, 
визначеннѐ найбільш 
ефективних форм 
самостійної роботи 
здобувачів 
 

оцінка вміннѐ 
самостійно 
оріюнтуватисѐ в 
інформаційному полі 
професійного змісту 
 

 

Головноя ланкоя інтегративно-модульної технології ю модулі 

навчаннѐ, ѐкі визначаять не тільки етапи і рівні формуваннѐ професійної 

компетентності, а й зміст дисциплін, оскільки відображаять мету навчаннѐ. 

Відбір змісту підготовки майбутнього фахівцѐ здійсняютьсѐ за 

рахунок: 

- фреймів (одиниць знаннѐ), що містѐть в собі структуру клячової ідеї 

навчального матеріалу, ѐку можна використовувати в усіх наступних темах, 

в результаті чого утворяютьсѐ супідрѐдність: інформаціѐ верхнього рівнѐ 

нерозривно зв᾿ѐзуютьсѐ з інформаціюя нижчих рівнів; 

- таксонів (інформаційних пакетів), ѐкі об᾿юднуять фрейми, що 

приводить навчально-науковий матеріал в систему, ѐка дозволѐю 

здобувачам оріюнтуватисѐ в інформаційному просторі майбутньої 

спеціальності; 
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- модулів (функціонально закінчених структурно-змістово-цільових 

вузлів), ѐкі об᾿юднуять завдѐки позначеним інтегративним зв᾿ѐзкам таксони. 

У дослідженні розглѐдатимемо фрейм ѐк родовий термін длѐ 

позначеннѐ всіх складових іюрархії фреймів. Найбільшоя одиницея в цій 

іюрархії ю суперфрейм − когнітивна одиницѐ, що вклячаю такі великі 

одиниці, ѐк макрофрейми. У складі останніх виділѐятьсѐ субфрейми − 

більш дрібні когнітивні одиниці, що вклячаять найдрібніші одиниці в цій 

іюрархії − мікрофрейми. Всі перераховані вище типи фреймів керуять 

інваріантними складовими − термінальними вузлами і варіативноя 

частиноя − слотами, різними за обсѐгом і структуроя, а отже маять прѐме 

відношеннѐ до диверсифікації. Все це підтверджую правильність 

встановленої нами залежності використаннѐ фреймів в основі 

інтегративно-модульної технології. 

Відбір змісту навчаннѐ здобувачів за ціюя технологіюя здійсняютьсѐ 

за рахунок фреймів (одиниць знаннѐ), що відрізнѐятьсѐ певним способом 

організації навчального матеріалу (фрейм ѐк концепт) за рахунок 

«згущеннѐ» інформації і організації навчального часу (фрейм ѐк сценарій) 

за рахунок періодично часової послідовності, що дозволить збільшити 

обсѐг одержуваної інформації без збільшеннѐ навчального часу. Фрейм ѐк 

концепт розроблѐютьсѐ у виглѐді схеми, таблиці, алгоритму, тезового плану 

тощо, в тій формі, ѐка найбільш зручна здобувачам при сприйнѐтті. Він 

повинен містити структуру клячової ідеї навчального матеріалу, ѐку можна 

накласти на всі наступні теми, розділи тощо, в результаті чого утворяютьсѐ 

іюрархічна структура. Власне «згущеннѐ» інформації відбуваютьсѐ завдѐки 

виділення клячових моментів досліджуваного матеріалу, ѐкі легко 

систематизуятьсѐ.  

Об᾿юднаннѐ фреймів в таксони (інформаційні пакети), всередині ѐких 

чітко позначені горизонтальні вектори інтеграції, що призводѐть навчально-

науковий матеріал в систему, ѐка, в своя чергу, дозволить майбутньому 

фахівця оріюнтуватисѐ в інформаційному просторі дисципліни, що свідчить 

про чітку структуризація, характерну длѐ інтегративно-модульного навчаннѐ.  

Наприклад, будь-ѐкий з таксонів, сформованих з дисципліни 

«Лісівництво», містить навчальну і найновішу наукову інформація з 

конкретного інформаційного матеріалу лісівничого змісту. У кожному 

«пакеті» згруповані фрейми, ѐкі ю компактно представленими вичерпними 

відомостѐми про розділ (тему) лісівництва, про історія і ознаки системи 

веденнѐ лісового господарства, їх класифікації, наукові засади розділів, 

зв᾿ѐзки системи лісового господарства з розвитком лядської цивілізації тощо.  
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Комплекс усіх виділених таксонів ю збалансованоя сукупністя 

взаюмопов᾿ѐзаного навчального та наукового матеріалу і ю тим 

інформаційним полем, ѐке необхідно длѐ здійсненнѐ успішної навчальної 

діѐльності здобувачів. 

У інтегративно-модульному навчанні ю принципові відмінності: тема 

кожної лекції торкаютьсѐ певних аспектів кожного таксона − елемента повної 

системи «наскрізних» таксонів (внутрішнѐ інтеграціѐ). Длѐ кожного окремого 

таксону (ѐк і в більшості підручників О. Корма (2020), В. Олійник (2011), 

Ю. Плугатар (2014), В. Свириденко (2005), В. Хрик (2022) і в традиційних 

лекціѐх) характерна предметна структура подачі навчального матеріалу. У 

структурах, оріюнтованих на дисципліну, крок за кроком даютьсѐ повний опис 

конкретного предмета в сукупності всіх його властивостей і проѐвів. Численні 

фрагменти навчального матеріалу в рамках кожного окремого таксону 

об᾿юднані за допомогоя вертикальних зв᾿ѐзків. При інтегративно-модульному 

навчанні уѐвленнѐ лекційного матеріалу оріюнтую здобувачів на встановленнѐ 

горизонтальних зв᾿ѐзків між навчальноя і науковоя інформаціюя різних 

таксонів за рахунок порівнѐннѐ відповідних аспектів (властивостей, 

характеристик) дисципліни. 

На практичних занѐттѐх відпрацьовуятьсѐ питаннѐ, пов᾿ѐзані з 

отриманнѐм основних знань і умінь (зазвичай здобувачі добре засвояять 

диференційований, дозований матеріал). Наприклад, здобувачі добре 

складаять систему доглѐду за окремими видами порід дерев, але за 

об᾿юктивних причин (брак аудиторного часу, відсутність досвіду, незнаннѐ 

особливостей практики та ін.) не можуть скласти систему доглѐду за 

загальноя площея насаджень різних порід дерев, через відсутність 

конкретного вміннѐ здійснявати цей доглѐд.  

Прикладом інтегративно-модульної технології длѐ професійної 

діѐльності майбутніх фахівців лісового господарства ю технологіѐ 

функціонуваннѐ механізму управліннѐ комплексним використаннѐм 

лісових ресурсів регіону, ѐку застосовували у процесі вивченнѐ дисципліни 

«Організаціѐ лісогосподарського виробництва». 

Етап 1. Дослідженнѐ сучасного стану використаннѐ лісових ресурсів 

регіону. Цей етап дозволѐю уточнити інформація з досліджуваної проблеми і 

виѐвити сучасний стан лісокористуваннѐ в регіоні. Застосуваннѐ різних мето-

дів аналізу дозволѐю вивчити регіональні умови, що сприѐять ефективному 

прийнѐття рішеннѐ. На першому етапі необхідно зібрати інформація про 

наѐвність чи відсутність елементів механізму управліннѐ комплексним 
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використаннѐм лісових ресурсів в регіоні, їх спрѐмованість, силу впливу на 

господаряячі суб'юкти і можливість зворотного зв᾿ѐзку за таким планом. 

1. Дослідженнѐ сучасного стану використаннѐ лісових ресурсів регіону. 

2. Постановка і аналіз проблем комплексного використаннѐ лісових 

ресурсів регіону. 

3. Розробка альтернатив і їх техніко-економічне обгрунтуваннѐ длѐ 

підвищеннѐ комплексності використаннѐ лісових ресурсів регіону. 

4. Вибір найбільш ефективного варіанту і прийнѐттѐ управлінського 

рішеннѐ. 

5. Розробка і реалізаціѐ програм і проектів комплексного 

використаннѐ лісових ресурсів регіону. 

6. Організаціѐ моніторингу та оцінки стану лісових ресурсів регіону. В 

процесі проведеннѐ аналізу внутрішнього середовища оціняятьсѐ наѐвні 

ресурси. При оцінці зовнішнього середовища враховуютьсѐ законодавство і 

політичний клімат; економічне становище регіону; соціально-демографічні 

фактори; зміна технологій, екологічний стан навколишнього середовища. 

Етап 2. Постановка і аналіз проблем комплексного використаннѐ 

лісових ресурсів регіону. На цьому етапі характеризуятьсѐ лісові ресурси 

регіону, що дозволѐю сформулявати проблеми, розрив між поточноя і 

бажаноя ситуаціюя в сфері комплексного лісокористуваннѐ. На цьому 

етапі аналізуятьсѐ різні корисні властивості лісу і можливості їх 

використаннѐ в регіоні, розглѐдаятьсѐ функції лісу та особливості 

розподілу лісового фонду. Основними показниками при аналізі 

обираютьсѐ: обсѐг лісового фонду території, лісистість території, структура 

лісів за цільовим призначеннѐм (захисні, експлуатаційні, резервні ліси), за 

породним (хвойні, м᾿ѐколистѐні, твердолистѐні) і віковим складом 

(молоднѐки, середньовікові, пристигаячі, стиглі і перестійні). Загальна 

інформаціѐ дозволить визначити потенціал комплексного використаннѐ 

лісових ресурсів регіону. 

Також розглѐдаюмо лісове господарство та структуру 

лісопромислового комплексу регіону: лісозаготівельну, деревообробну, 

целялозно-паперову, лісохімічну і меблеву галузі. 

Оскільки длѐ ефективного комплексного управліннѐ лісами важливо 

розділѐти лісові ресурси за ефективністя на економічні (деревні, недеревні), 

екологічні та соціальні, в дослідженні розроблені нові критерії оцінки 

комплексного використаннѐ лісових ресурсів регіону, доповнені відповідні 

показники. Нижче наведена таблицѐ з системоя клячових критеріїв і 

відповідних показників використаннѐ лісових ресурсів регіону (табл. 2). 
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Таблицѐ 2  

Критерії та основні показники використання лісових ресурсів регіону 
Критерії Показники 

1. Використаннѐ 
економічної 
ефективності 
лісових ресурсів 
регіону 

1. Потенціал лісопромислового комплексу ѐк співвідношеннѐ 
площі лісів, можливих длѐ експлуатації та площі вкритих лісом 
земель 
2. Обсѐг заготовленої деревини за рік 
3. Загальний запас деревини лісових насаджень на землѐх 
лісового фонду 
4. Обсѐг платежів в бяджетну систему від використаннѐ лісів (в 
розрахунку на 1 га земель лісового фонду) 
5. Мінімальна ставка плати за деревину, що відпускаютьсѐ на пні 
(сосна, середнѐ) 

2. Підтримка та 
збереженнѐ 
екологічної 
рівноваги лісових 
ресурсів регіону 

1. Показник виконаннѐ захисних функцій лісів ѐк співвідношеннѐ 
площі захисних лісів і покритої лісом площі лісового фонду 
2. Площа лісовідновленнѐ  
3. Площа виконаних санітарно-оздоровчих заходів  
4. Площа земель лісового фонду, вкритих лісовоя рослинністя, 
ѐка загинула від пожеж 
5. Лісистість території 
6 .Витрати на лісовідновленнѐ 
7. Витрати на охорону лісів від пожеж 
8. Витрати на забезпеченнѐ охорони, захисту, відтвореннѐ лісів 
на землѐх лісового фонду 

3. Збереженнѐ і 
підтримка 
соціальної 
значущості лісових 
ресурсів регіону 

1. Витрати на здійсненнѐ функцій державного управліннѐ у 
сфері лісових відносин  
2. Фактичні витрати на здійсненнѐ переданих повноважень в 
галузі лісових відносин за рахунок усіх джерел фінансуваннѐ (в 
поточних цінах) 
3. Частка продукції високотехнологічних і наукомістких галузей 
у валовому регіональному продукті національного суб᾿юкта  
4. Інвестиції в основний капітал (без бяджетних інвестицій) на 
душу населеннѐ 
5. Рівень розвитку сфери державно-приватного партнерства 
6. Питома вага чисельності висококваліфікованих працівників у 
загальній чисельності кваліфікованих працівників 

 

Оскільки економічна ефективність лісу ю ефективністя використаннѐ, то 

оцінка здійсняватиметьсѐ за результатами освоюннѐ лісового фонду. 

Соціальна значущість лісу може бути оцінена через інші види використаннѐ, 

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи і потенціал ѐк блага длѐ 

території. Екологічна рівновага ю найбільш багатогранноя, здійсняю 

середовищетвірну функція. Необхідно врахувати підтримку прийнѐтного 

санітарного стану та життюздатності лісів длѐ виконаннѐ ними захисних 

функцій. Дотриманнѐ екологічної рівноваги відбуваютьсѐ через 

невикористаннѐ або інтенсивне лісовідновленнѐ. Розглѐд всіх критеріїв 
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дозволѐю проаналізувати збалансованість процесів використаннѐ 

економічної, екологічної та соціальної ефективності лісових ресурсів в регіоні. 

Запропоновані нами критерії та відповідні показники дозволѐть в кожному 

регіоні оцінити рівень комплексності лісокористуваннѐ і рівень ефективності 

управліннѐ використаннѐм лісів на даному етапі. 

Етап 3. Розробка альтернатив і їх техніко-економічне обгрунтуваннѐ 

длѐ підвищеннѐ комплексності використаннѐ лісових ресурсів регіону. На 

цьому етапі розглѐдаятьсѐ альтернативні варіанти реалізації програм і 

проектів з комплексного використаннѐ лісових ресурсів регіону і 

оціняютьсѐ за запропонованим показником комплексного використаннѐ 

лісових ресурсів. 

Етап 4. Вибір найбільш ефективного варіанту і прийнѐттѐ 

управлінського рішеннѐ. Варіанти реалізації проектів з управліннѐ 

комплексним використаннѐм лісових ресурсів регіону на попередньому 

етапі були визначені, далі відбуваютьсѐ відбір альтернатив. На цьому етапі 

значеннѐ набуваю процес розглѐду факторів зовнішнього середовища, що 

маять найбільший вплив на майбутній результат. Оцінка ситуації з 

урахуваннѐм всіх факторів впливу і розробка сценаріїв розвитку регіону 

дозволѐть знизити невизначеність і ризик при прийнѐтті рішеннѐ. 

Етап 5. Розробка і реалізаціѐ програм і проектів комплексного 

використаннѐ лісових ресурсів регіону. На цьому етапі створяватиметьсѐ 

продукт лісокористуваннѐ, що маю різні ефективності: економічні, соціальні 

та екологічні. 

Етап 6. Організаціѐ моніторингу та оцінки стану лісових ресурсів 

регіону. Етап отриманнѐ зворотного зв᾿ѐзку дозволѐю проаналізувати 

зміни, що відбуваятьсѐ в лісокористуванні регіону і вносити корективи в 

роботу механізму управліннѐ комплексним використаннѐм лісових 

ресурсів регіону длѐ запобіганнѐ істотним негативним наслідкам. 

Недостатньо впровадити механізм управліннѐ, за виконаннѐм всіх його 

інструментів, необхідний поточний контроль. 

При вдосконаленні механізму управліннѐ комплексним 

використаннѐм лісових ресурсів необхідно враховувати фактори, що 

впливаять на комплексне використаннѐ лісового ресурсу 

господаряячими суб᾿юктами. Крім лісового ресурсу територіѐ маю 

елементи лісового комплексу, фінансові інститути (банки, лізингові 

компанії, страхові компанії, аудитори), некомерційні спеціалізовані 

об᾿юднаннѐ, ЗВО длѐ підготовки відповідних кадрів. 
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Пропонована інтегративно-модульна технологіѐ навчаннѐ здобувачів 

свідчить про взаюмодія не тільки структурних елементів кожного модулѐ 

(дисципліни, зворотний зв᾿ѐзок і рейтинг), а й про місце ціюї дисципліни в 

системі професійної підготовки, і про необхідність врахуваннѐ 

інтеграційних зв᾿ѐзків (ѐк внутрішньо-предметних, так і міжпредметних) 

при формуванні готовності до професійної діѐльності. 

Длѐ ефективної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства 

застосовано проектні технології, ѐкі ю сукупністя творчих, пошукових і 

проблемних методів. 

Інтеграціѐ проектної діѐльності в освітній процес передбачаю: 

- кардинальну зміну ролі викладача, ѐкий повинен стати організатором 

проектної діѐльності (в основі проектуваннѐ лежить присвоюннѐ здобувачам 

нової інформації, але цей процес здійсняютьсѐ в стані невизначеності, і його 

потрібно організовувати), керівником проекту (педагогічний супровід 

проекту), консультантом (викладач ініціяю актуальну проблему, провокую 

питаннѐ, роздуми, самостійну оцінку діѐльності, моделяячи різні ситуації, 

трансформуячи освітню середовище) тощо; 

- виконаннѐ здобувачами проектів через наѐвність надлишкового 

інформаційного ресурсу, що забезпечую їх самостійність у виборі теми 

проекту і його виконаннѐ; 

- створеннѐ умов длѐ оформленнѐ результатів проектної діѐльності; 

- роботу над проектом ѐк привід длѐ організації практики студентської 

молоді, тому необхідноя умовоя стаю організаціѐ індивідуального освітнього 

середовища, що виходить за рамки навчального закладу. 

Застосуваннѐ методу проектів в проектній технології дозволѐю 

створити модель організації виробничої ситуації.  

Реалізуютьсѐ цей метод так: спочатку викладач ставить перед 

здобувачами проблему і організовую самостійну роботу з пошуку, збору та 

систематизації матеріалу, потім вчить здобувачів оформлѐти проект, післѐ 

чого проводить публічний захист проекту. 

Конструяваннѐ виробничої (навчальної) ситуації вклячаю 

використаннѐ трьох типів основних етапів: 

1) поданнѐ елементів змісту освіти у виглѐді різнорівневих 

особистісно-оріюнтованих завдань (технологіѐ проблемного підходу); 

2) засвоюннѐ змісту в умовах діалогу ѐк особливого навчально-

комунікативного середовища, що забезпечую суб᾿юктно-смислове 

спілкуваннѐ, рефлексія, самореалізація особистості (технологіѐ 

навчального діалогу); 
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3) імітація соціально-рольових і просторово-часових умов, що 

забезпечуять реалізація особистісних функцій в ситуаціѐх внутрішньої 

конфліктності, колізійності, змаганнѐ (технологіѐ імітаційних ігор). 

Длѐ ефективної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства 

застосовано метод квесту (англ. Quest − пошуки) − одного з основних 

жанрів сучасних технологічних ігор (найчастіше комп᾿ятерних), що 

вимагаять від здобувача вирішеннѐ розумових завдань длѐ дій за 

сяжетом. Сяжет, в основі ѐкого конкретна виробнича ситуаціѐ, може бути 

визначеноя або може давати безліч результатів, їх вибір залежить від дій 

здобувача. У професійній підготовці найчастіше використовуюмо текстові 

квести, рідше графічні квести (дидактичні графічні квести з сяжетом 

лісогосподарської тематики). 

Матеріал подаютьсѐ у виглѐді системи завдань трьох типів, 

пов᾿ѐзаних з професійноя сфероя здобувача: 

1) предметні, що вклячаять фактичний матеріал теми з непрѐмим 

свідченнѐм його зв᾿ѐзків з професійноя сфероя; 

2) конструктивні, спрѐмовані на пошук способів залученнѐ здобувачів 

до даної галузі знань, що пов᾿ѐзано з переведеннѐм змісту матеріалу з 

предметної форми в діѐльнісну-комунікативну; 

3) особистісно-оріюнтовані, пов᾿ѐзані з виѐвленнѐм ціннісно-

смислового компонента матеріалу. 

У процесі вивченнѐ дисципліни здобувачам пропонуютьсѐ розробити 

план наукового дослідженнѐ, програму моніторингових спостережень і 

аналізів, графік роботи, підібрати відповідні методики, підготувати 

необхідне обладнаннѐ і матеріали, використовуячи інформація 

опубліковану службами моніторингу, знайдену в мережі Інтернет; вивчити 

запропоновані і отримані самостійно матеріали з проблем дослідженнѐ і 

дати власну їх інтерпретація тощо. 

Найважливішим принципом виділеннѐ етапів формуваннѐ 

професійних умінь ю не тільки логіка послідовності вивченнѐ дисциплін, а 

можливість формуваннѐ та вдосконаленнѐ професійних компетентностей. 

Длѐ цього використано ѐк індивідуальну, і групову форми роботи зі 

створеннѐ виробничих проектів. 

Управліннѐ проектом в умовах виробничої діѐльності здійсняютьсѐ 

післѐ завершеннѐ його початкової передпроектної фази. Це один із 

найважливіших етапів проекту. На цьому етапі плануютьсѐ процес 

здійсненнѐ проекту, визначаятьсѐ організаціѐ, методи та засоби 

управліннѐ проектом ѐк цілісноя системоя та у розрізі окремих функцій 
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управліннѐ ним. Основним результатом цього етапу ю зведений план 

проекту, ѐкий показую результати всіх процесів плануваннѐ у проекті. Цей 

документ ю основним, визначальним під час реалізації проекту. 

В результаті розробки планів виробничих проектів здобувачі 

активізуять знаннѐ: принципів, процесів та особливостей плануваннѐ 

проекту; структури, змісту, основних принципів та методів розробки 

зведеного плану проекту; управлінських та технічних аспектів 

забезпеченнѐ ѐкості проекту. 

До пріоритетних завдань віднесено: плануваннѐ розробки 

письмового документа, визначального предметну галузь ѐк основу 

подальшого прийнѐттѐ рішень у проекті; визначеннѐ складу робіт − 

складаннѐ переліку специфічних дій, ѐкі необхідно виконати длѐ 

досѐгненнѐ різних результатів проекту; оцінка тривалості робіт; розробка 

етапів − аналіз послідовності робіт, тривалості робіт та їх потреб у ресурсах 

з метоя складаннѐ календарного плану виконаннѐ робіт проекту та інші; 

завданнѐ, необхідність ѐких визначаютьсѐ природоя проекту: плануваннѐ 

ѐкості − визначеннѐ стандартів ѐкості, що належать до проекту, та способів 

відповідності їм; плануваннѐ комунікацій − визначеннѐ комунікаційних 

потреб учасників проекту; плануваннѐ пропозицій − документуваннѐ вимог 

до товарів та послуг і визначеннѐ потенційних джерел − постачальників та 

інших. У плануванні щодо предметної галузі здобувачами досить 

ефективно використовувавсѐ метод структурної декомпозиції, суть ѐкого 

полѐгаю у декомпозиції результатів проекту на структурні елементи, менші 

за розмірами і керовані. Результатом, отриманим щодо предметної галузі 

проекту ю документ, що ю основоя її розвитку.  

Теми проектів визначаятьсѐ здобувачами на другому етапі. Реалізаціѐ 

проекту на цьому етапі (фаза завершеннѐ робіт за проектом) здійсняютьсѐ за 

допомогоя презентації проектів на науково-практичній конференції. 

Під час виконаннѐ проекту виникаю потреба у внесенні змін. 

Найчастіше зазнавали змін у проектах предметна галузь, технологіѐ та 

організаціѐ робіт та ін. Основними результатами проекту ю: факт завершеннѐ 

проекту (досѐгненнѐ поставленої мети з виконаннѐм вимог ѐкісного 

характеру); вартість виконаних робіт; тривалість реалізації проекту; 

економічні вигоди, отримані внаслідок реалізації проекту (прибуток, дохід та 

ін.); соціально-економічні досѐгненнѐ (збільшеннѐ зайнѐтості та ін.). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

здійснено аналіз інноваційних технологій підготовки майбутніх фахівців 

лісового господарства та розкрито їх значеннѐ у забезпеченні цього 
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процесу. До таких технологій віднесено: інтегративно-модульну, 

проблемні, проюктні, інформаційно-комунікативні технології тощо. 

Запропоновано різновид інтегративно-модульної технології длѐ 

професійної діѐльності майбутніх фахівців лісового господарства − 

технологія функціонуваннѐ механізму управліннѐ комплексним 

використаннѐм лісових ресурсів регіону. Длѐ ефективної підготовки 

майбутніх фахівців лісового господарства застосовано проектні технології, 

ѐкі ю сукупністя творчих, пошукових і проблемних методів.  

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо у реалізації 

запропонованих технологій у ході апробації моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діѐльності. 
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РЕЗЮМЕ 
Хрык Василий. Инновационные технологии подготовки будущих специалистов 

лесного хазѐйства. 
В статье проведен анализ инновационных технологий подготовки будущих 

специалистов лесного хозѐйства и раскрыто их значение в обеспечении этого 
процесса. К таким технологиѐм отнесены: интегративно-модульнаѐ, проблемные, 
проектные, информационно-коммуникативные технологии и т.д. Предложена 
разновидность интегративно-модульной технологии длѐ профессиональной 
деѐтельности будущих специалистов лесного хозѐйства – технологиѐ 
функционированиѐ механизма управлениѐ комплексным использованием лесных 
ресурсов региона. Длѐ эффективной подготовки будущих специалистов лесного 
хозѐйства применены проектные технологии, ѐвлѐящиесѐ совокупностья 
творческих, поисковых и проблемных методов. 
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Ключевые слова: инновации, технологии, подготовка, будущие специалисты, 
лесное хозѐйство, интегративно-модульное, проектное, активные методы 
обучениѐ. 

SUMMARY 
Khryk Vasyl. Innovative technologies for training future forestry specialists. 
The article analyzes the innovative technologies of training future forestry specialists and 

reveals their importance in ensuring this process. Such technologies include: integrative-modular, 
problem-based, design, information and communication technologies, etc. It is revealed that 
integrative-modular technology is characterized by common goals, objectives, approaches to 
teaching applicants, system-subject organization based on modules, selection of stages and 
levels, as well as methods and techniques of learning that provide cognitive ability to navigate in 
the information field and learning situation. and on this basis contribute to the formation of 
professional competencies for independent solution of practical tasks and readiness for 
professional activity. A variety of integrative-modular technology for professional activities of 
future forestry specialists is proposed - the technology of functioning of the mechanism of 
management of integrated use of forest resources of the region, which was used in the study of 
the discipline "Organization of forestry production". It is established that integrative-modular 
technology of training of applicants testifies to interaction not only of structural elements of each 
module (disciplines, feedback and rating), but also to the place of this discipline in the system of 
professional training, and the need to consider integration connections intra-subject and 
interdisciplinary) in the formation of readiness for professional activity. 

For effective training of future forestry specialists, design technologies are used, 
which are a set of creative, exploratory and problem-based methods. It is revealed that the 
main results of the project are: the fact of completion of the project (achievement of the set 
goal with fulfillment of requirements of qualitative character); cost of work performed; 
duration of project implementation; economic benefits received as a result of the project 
(profit, income, etc.); socio-economic achievements (increase in employment, etc.). 

Key words: innovations, technologies, training, future specialists, forestry, 
integrative-modular, project, active teaching methods. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

У статті проблему ѐкості організації педагогічної практики в умовах 
дистанційного навчаннѐ досліджено через проведене опитуваннѐ здобувачів вищої 
освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 
Зазначено, що у процесі педагогічної практики відбуваютьсѐ інтенсивне 
ознайомленнѐ з усіма аспектами майбутньої професійної діѐльності, формуютьсѐ 
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критичне та осмислене ставленнѐ до теоретичних дисциплін, вклячаятьсѐ 
механізми педагогічної рефлексії, формуятьсѐ основи професійної самооцінки. У ході 
моніторингу доведено, що в умовах дистанційного навчаннѐ педагогічна практика 
потребую додаткової відповідальності та уваги, комунікативної взаюмопідтримки 
та взаюмодопомоги між усіма стейкхолдерами освітнього процесу, а також 
додаткових навичок у застосуванні онлайн-інструментів. 

Ключові слова: ѐкість освіти, моніторинг, заклади вищої освіти, професійна 
підготовка, педагогічна практика, ѐкість організації педагогічної практики, 
дистанційне навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. У системі професійної підготовки майбутніх 

учителів особливе місце займаю педагогічна практика, метоя ѐкої ю набуттѐ 

майбутніми фахівцѐми початкового професійного досвіду в наближених до 

роботи за фахом умовах. Метоя і завданнѐм практики ю закріпленнѐ та 

поглибленнѐ теоретичних знань, формуваннѐ системи педагогічних умінь і 

навичок, професійної самооцінки, здатності до самоосвіти, професійного 

вдосконаленнѐ, критичного та осмисленого ставленнѐ до вибору 

майбутньої професії, збір фактичного матеріалу длѐ виконаннѐ науково-

дослідної роботи. У Концепції «Нова українська школа» зазначена потреба 

в модернізації професійної підготовки майбутніх учителів. Одним із 

альтернативних напрѐмів програми модернізації закладів загальної 

середньої та вищої освіти ю навчаннѐ в дистанційному форматі, що 

покликане забезпечити учасникам освітнього процесу зручність, 

мобільність, удосконаленнѐ нових форм, методів та прийомів навчаннѐ в 

онлайн-форматі. Поширеннѐ пандемії, зумовленої коронавірусом Covid-19, 

актуалізувало проведеннѐ вхідного моніторингу визначеннѐ ѐкості 

організації педагогічної практики (ѐк невід’юмної складової практичної 

підготовки фахівців майбутньої професійної діѐльності). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі організації практичної 

підготовки майбутніх учителів присвѐтили свої дослідженнѐ такі науковці, ѐк 

І. Зѐзян, Л. Кондрашова, Л. Манчуленко, О. Мороз, О. Семеног, Л. Пшенична, 

Л. Базиль та ін. Особливості організації дистанційного навчаннѐ в закладах 

вищої освіти досліджували А. Заболоцький, Р. Гуревич, М. Кадеміѐ, 

В. Кухаренко та ін. Моніторинг ѐк засіб оцінки ѐкості освіти знаходимо в 

наукових працѐх І. Булах, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Лѐшенко та ін. У науковій 

розвідці О. Філоненко, О. Самойленко, Н. Демченко досліджуятьсѐ проблеми 

організації педагогічної практики через моніторинг. Однак, питаннѐ 

моніторингу ѐкості організації педагогічної практики в умовах дистанційного 

навчаннѐ досі не було предметом окремого дослідженнѐ, що й зумовило 

проблематику даної наукової розвідки.  
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Мета статті – на основі проведеного моніторингу проаналізувати 

ѐкість організації педагогічної практики в закладі вищої освіти в умовах 

дистанційного навчаннѐ (дослідженнѐ здійснене на базі Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка). 

Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використовувалисѐ такі методи 

дослідження: узагальненнѐ наукових джерел, аналіз використаної 

літератури, моніторинг, спостереженнѐ, педагогічний експеримент тощо. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка висококваліфікованих 

фахівців ю одним із найважливіших завдань вітчизнѐної вищої педагогічної 

школи. На сьогодні заклади загальної середньої освіти потребуять вчителѐ 

нової формації – наставника, тьятора, коуча, ѐкий допомагаю навчитисѐ 

вчитисѐ, створяячи умови длѐ безперервного особистісного навчаннѐ 

учнів та ефективної групової комунікації (Гусак, 2019). У цьому контексті 

винѐткова роль у підготовці такого вчителѐ належить педагогічній 

практиці, специфіка ѐкої полѐгаю в самостійному виконанні здобувачами 

вищої освіти повноцінної професійної освітньої діѐльності та, ѐка 

здійсняютьсѐ відповідно до освітньо-професійних програм, нормативно-

правових документів МОН України, галузевих стандартів.  

Педагогічна практика – одна з ефективних форм підготовки 

майбутнього вчителѐ до професійної діѐльності, під час ѐкої відбуваютьсѐ 

осмисленнѐ вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, 

формуваннѐ професійних і особистісних ѐкостей майбутнього вчителѐ, 

комунікативна взаюмодіѐ між усіма учасниками освітнього процесу – 

учнѐми, батьками, колегами. У науковому дослідженні Н. Дудник, Н. 

Безлядної зазначено, що основноя метоя педагогічної практики ю 

формуваннѐ у студентів уміннѐ імплементувати науково-теоретичні знаннѐ 

в освітній процес, збільшеннѐ рівнѐ зацікавленості в педагогічній і науковій 

діѐльності (Дудник та Безлядна, 2021). На думку М. Євтуха, під час 

педагогічної практики здійсняютьсѐ взаюмообмін накопичених лядством 

культури й досвіду між поколіннѐми, створяятьсѐ умови длѐ особистого 

розвитку майбутніх учителів і підготовка до виконаннѐ соціальної ролі в 

суспільстві (Євтух, 2020). У той самий час дослідник О. Школа зазначаю, що 

педагогічна практика ю невід’юмноя складовоя професійної підготовки 

майбутніх учителів і виконую адаптаційну, освітня, розвивальну, виховну, 

організаційну, проюктну, діагностичну функції, що дозволѐю знайомитисѐ з 

організаціюя освітнього процесу, поглиблявати знаннѐ, уміннѐ й навички, 

набуті під час вивченнѐ дисциплін загального та професійного циклів 

підготовки, застосовувати елементи взаюмодії й співпраці, напрацьовувати 
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мотивація здатності до самоконтроля, самоаналізу й самооцінки власної 

педагогічної діѐльності в умовах закладів загальної середньої освіти 

(Школа, 2011).  У наукових розвідках О. Семеног, Л. Базиль, Т. Дѐтленко 

зазначено,  що під час педагогічної практики майбутнім учителѐм важливо: 

«ознайомитисѐ зі специфікоя навчального закладу, системоя навчально-

виховної роботи, матеріально-технічноя базоя школи, що визначена ѐк 

база проходженнѐ практики (провести бесіди з адміністраціюя школи, 

учительським колективом, класними керівниками, керівниками 

тематичних кабінетів; необхідно вивчити шкільну документація (плани 

роботи школи, методичного об’юднаннѐ вчителів, календарно-тематичні 

плани, плани роботи гуртків та творчих клубів, плани роботи кабінетів, 

план роботи класного керівника, класний журнал, розклад навчальних 

занѐть та позакласної роботи з предмета тощо). Крім цього, освітній процес 

поюдную укладаннѐ планів-конспектів уроків та моделяваннѐ композиції і 

змісту факультативних занѐть і гуртків; складаннѐ та проведеннѐ сценаріїв 

позакласних заходів і відвідуваннѐ уроків учителів та практикантів, участь у 

їх обговоренні» (Семеног, Базиль, Дѐтленко, 2011).  

Опираячись на аналіз науково-методичних джерел у межах нашого 

дослідженнѐ, зазначимо, що педагогічна практика ю невід’юмноя та 

важливоя складовоя професійної підготовки майбутніх фахівців, під час 

ѐкої здійсняютьсѐ підготовка до майбутньої професійної інтеграції 

здобувача вищої освіти в суспільство. Зокрема, успіх педагогічної практики 

залежить від створеного комунікативного простору між усіма 

стейкхолдерами освітнього процесу – доброзичливої атмосфери та 

взаюморозуміннѐ, взаюмопідтримки та взаюмодопомоги, що значно 

ускладняютьсѐ під час дистанційної організації освітнього процесу, таким 

чином упливаячи на забезпеченнѐ ѐкості організації й проведеннѐ 

педагогічної практики. У таких умовах вимірѐти ѐкість, ѐк позитивні зміни у 

лядському розвитку, навчальному процесі чи середовищі, ѐкі можна 

ідентифікувати ѐк поліпшеннѐ знань, умінь, ставлень, що набуваю здобувач 

вищої освіти по закінчення певного етапу навчаннѐ, унаслідок впливу на 

нього певних факторів (Лѐшенко, 2012), з’ѐсувати проблеми організації 

педагогічної практики, віднайти рішеннѐ длѐ нових викликів можливо 

через проведеннѐ моніторингового дослідженнѐ.  

У науковій розвідці І. Проценко, К. Гудименко зазначено, що одним із 

головних інструментів визначеннѐ ѐкості ю моніторинг, спрѐмований на 

фіксація стану функціонуваннѐ або розвитку об’юкта та даю можливість 

визначити сутність і причини виникненнѐ проблем його функціонуваннѐ, 
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рівень впливу зовнішніх факторів, ефективність прийнѐттѐ управлінських 

рішень освітніх реформ тощо (Проценко, Гудименко, 2015). Залежно від 

цілей моніторингу оціняваннѐ об’юкта можливе на зовнішньому 

(експертне оціняваннѐ) та внутрішньому (самооцінка, самоаналіз) рівнѐх. 

Зокрема, під час останнього використовуятьсѐ розроблені авторські 

методики з використаннѐм внутрішніх ресурсів (відділи та центри 

забезпеченнѐ ѐкості освіти) ѐк самоконтроль за виконаннѐм навчального 

процесу, удосконаленнѐ ѐкості вищої освіти тощо.  

В. Стрельніков у своїх дослідженнѐх зазначаю, що в умовах, коли ѐкість 

навчаннѐ ю рушійноя силоя технологічного й суспільного прогресу, гарантіѐ 

ѐкості педагогічної практики набуваю власних ѐкісних аспектів, стаю основним 

чинником, що визначаю механізми і процесуальні характеристики 

педагогічної практики і впливаю на забезпеченнѐ відповідності її кінцевого 

продукту ринку праці (Стрельніков). На думку Г. Красильникової, ѐкість 

організації педагогічної практики залежить від багатьох чинників, моніторинг 

ѐких забезпечить об’юктивноя інформаціюя щодо реального стану, проблем 

та шлѐхів покращеннѐ практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

науково-педагогічних працівників, керівників практик, завідувачів випускових 

кафедр, ѐкі здійсняять підготовку майбутніх учителів (Красильникова, 2018). 

Серед чинників, запропонованих програмоя моніторингу ѐкості педагогічної 

практики майбутніх учителів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, ѐкі увійшли до розробки анкети щодо ѐкості організації 

педагогічної практики здобувачів вищої освіти в Сумському державному 

педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, – ѐкість звітів із практики та 

результати їх захисту, використаннѐ методичних матеріалів у навчальному 

процесі, ѐкість контроля виконаннѐ програм практики, організаційне 

забезпеченнѐ й керівництво практикоя, створеннѐ належних умов праці, 

ѐкість індивідуальних завдань, набуттѐ студентами вмінь та навичок роботи 

на першому робочому місці  тощо. Пошук шлѐхів длѐ вдосконаленнѐ 

внутрішньої системи забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти стейкхолдерами 

макаренківської спільноти, розробка та затвердженнѐ анкети на засіданні 

Комісії з ѐкості вищої освіти та ѐкості освітньої діѐльності стало передумовоя 

проведеннѐ моніторингу щодо вивченнѐ ѐкості організації педагогічної 

практики, забезпеченнѐ об’юктивноя інформаціюя про реальний стан, проб-

леми та шлѐхи покращеннѐ практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Метоя проведеного моніторингу стало дослідженнѐ 

навчальної/виробничої практики студентів в умовах дистанційного 

навчаннѐ; оцінки відповідності матеріально-технічного забезпеченнѐ бази 
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практики програмним вимогам та належність умов їх виконаннѐ; 

відслідковуваннѐ ѐкості керівництва практикоя, професіоналізму й 

компетентності викладачів ОПП/методистів та представників бази 

практики; аналіз труднощів, ѐкі виникали у студентів під час проходженнѐ 

практики в умовах дистанційного навчаннѐ. Статус моніторингу – 

первинний моніторинг. Кількість респондентів – 178 здобувачів вищої 

освіти. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами було використано метод 

опитуваннѐ за допомогоя інтерактивної online-анкети в Google Forms.   

На питаннѐ, наскільки студенти задоволені переліком пропонованих 

баз практики в межах освітньої програми, переважна більшість 

респондетів (76 %) відповіли, що задоволені. Водночас 40 % здобувачів 

вищої освіти скористалисѐ можливістя самостійно обирати заклад, 

установу чи організація длѐ проходженнѐ практики. На питаннѐ 

відповідності матеріально-технічного забезпеченнѐ бази практики до 

програмних вимог та належність умов їх виконаннѐ респонденти 

зазначили: 48 % – «відмінно», 28 % – «добре», 20 % – «задовільно», 4 % – 

«незадовільно». 

Зазначимо, що 88 % респондентів засвідчили, що рівень їх 

теоретичної підготовки длѐ успішного проходженнѐ практики ю достатнім. 

Студенти відзначаять такі теоретичні знаннѐ, ѐкі допомогли їм під час 

реалізації педагогічної практики в умовах дистанційного навчаннѐ (питаннѐ 

анкети дозволѐло обрати кілька варіантів відповідей): 92 % – здатність 

застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх; 68 % – здатність вчитисѐ й 

оволодівати сучасними знаннѐми; 52 % – здатність до абстрактного 

мисленнѐ, аналізу та синтезу; 20 % – здатність поважати різноманітність та 

мультикультурність. 

Значна кількість респондентів – 73 % – задоволена переліком 

отриманих практичних навичок. При цьому відзначаять ефективність 

використаннѐ таких онлайн-сервісів, ѐк Moodle, Google Classroom і 

Microsoft Teams, Meet, електронних журналів. 

На питаннѐ анкети «Якими ю результати проходженнѐ практики» 

(питаннѐ анкети дозволѐло обрати кілька варіантів відповідей): 88 % – 

закріпленнѐ знань і навичок, отриманих за період теоретичного навчаннѐ; 

64 % – перевірка набутих професійних компетентностей; 28 % – зміни 

ставленнѐ до майбутньої професії; 20 % – збір і підготовка практичного 

матеріалу длѐ виконаннѐ кваліфікаційної роботи. 

За результатами проходженнѐ практики в дистанційному форматі 

більшість студентів (64 %) переконались у правильності вибору майбутньої 
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професії; 24 % – установили, що практика ю формальноя; 12 % – виѐвили 

недоліки в теоретичній підготовці. Позитивним ю те, що здобувачі вищої 

освіти не розчарувалисѐ вибором майбутньої професії. 76 % опитаних 

повністя задоволені керівництвом практикоя, професіоналізмом і 

компетентністя викладачів ОПП/методистів кафедри в дистанційних 

умовах. Також здобувачі вищої освіти зазначаять про регулѐрність 

проведеннѐ консультацій керівниками практик про що засвідчили 76 % 

респондентів при цьому використовуячи платформи Moodle, Zoom, Googl 

Meet, Viber, Skype, Google Classroom, Telegram, електронну пошту тощо. На 

питаннѐ, чи відчували Ви інформативну, консультативну, соціальну і т.д. 

підтримку завідувача кафедри/гаранта ОПП/методистів/керівника 

практики під час проходженнѐ практики в дистанційних умовах, 48 % 

респондентів зазначили, що скоріше так, 40 % – так, 12 % – скоріше ні. 

На питаннѐ, наскільки студенти задоволені керівництвом практикоя, 

професіоналізмом і компетентністя представників бази практики більшість 

респондентів – 84 % – повністя задоволені.  

Труднощі, з ѐкими студенти зіштовхнулисѐ під час проходженнѐ 

практики, були пов’ѐзані з: організаціюя практики на підприюмстві – базі 

практики і неналежну організація практики в Університеті – 16 %; 

підготовкоя з дисциплін, що формуять професійні компетентності –12 %; у 

той самий час у 76 % респондентів жодних труднощів під час проходженнѐ 

педагогічної практики в дистанційному форматі не виникало. Водночас 96 

% студентів-практикантів уважаять, що керівники-методисти об’юктивно 

оцінили діѐльність студента на практиці. 

На питаннѐ, ѐких загальних компетентностей Ви набули під час 

навчальної/виробничої педагогічної практики в дистанційному форматі, 

студенти мали можливість обрати три найвагоміші: 64 % – здатність до 

критичного мисленнѐ, наукового аналізу, оціняваннѐ нових та складних 

ідей, здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх; 56 % – 

здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх, здатність до роботи 

в команді і прийнѐттѐ на себе відповідальності за вирішеннѐ задач; 44 % – 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 24 % – володіннѐ на 

високопрофесійному рівні навичками писемної та усної комунікації, уміннѐ 

порушувати й вирішувати проблеми, уміннѐ вчитисѐ і оволодівати 

сучасними знаннѐми; 16 % – здатність ініціявати та втілявати інновації, 

розв’ѐзувати суспільно значущі осітньо-педагогічні проблеми; 4 % – 

здатність працявати в міжнародному контексті. 
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Більшість опитаних – 68 % – вважаять достатнім обсѐг виробничої 

практики, 20 % і 12 % вважаять, що варто збільшити кількість днів/тижнів і 

варто зменшити кількість днів/тижнів відповідно. 

За результатами опитуваннѐ, практика сприѐла поглиблення й 

розширення теоретичних знань із дисциплін, що викладались в 

Університеті длѐ 84 % респондентів, 12 % – інше, 4 % – ні. 

68 % опитаних студентів зазначили, що длѐ них були доступні 

навчально-методичні матеріали, необхідні длѐ проходженнѐ практики в 

електронному форматі, 32 % – відповіли заперечно. 

Усі респонденти – 100 % – зазначили, що під час проходженнѐ 

практики не виникало конфліктних ситуацій, і завданнѐ, ѐкі вони 

виконували, цілком відповідали цілѐм практики. 

Серед запитань відкритого типу в анкеті знаходимо «Більше навчати 

різним онлайн-програмам, щоб зробити урок длѐ учнів цікавішим, а 

також навчати працявати на різних платформах», «Зменшити 

кількість звітної документації, залишити основне, суттюве», «Хотілосѐ 

би проходити практику не в онлайн-форматі». 

Отже, проведений аналіз результатів моніторингу дав змогу 

встановити, що здобувачі вищої освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка задоволені рівнем організації та 

проведеннѐ навчальної/виробничої практики в дистанційних умовах, 

отриманим рівнем знань та вмінь, відкритістя й доступністя методистів до 

спілкуваннѐ. Проте, деѐкі робочі програми навчальних дисциплін потребуять 

удосконаленнѐ за темами «Використаннѐ онлайн-інструментів під час 

педагогічної практики», «Методика проведеннѐ виховного заходу у ЗЗСО за 

допомогоя онлайн-платформ», «Реальний урок у віртуальній реальності», 

«Оціняваннѐ учнів під час дистанційного навчаннѐ» тощо. Водночас потребую 

оновленнѐ методична база електронних матеріалів, у тому числі з 

урахуваннѐм останніх науково-методичних розробок вітчизнѐних і 

зарубіжних методистів, освітѐн. Деѐкі спеціальності потребуять збільшеннѐ 

кредитів на проходженнѐ педагогічної практики, що буде враховано в межах 

внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти під час переглѐду і 

вдосконаленнѐ освітньо-професійних програм.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підготовка 

висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних до 

самонавчаннѐ і самовдосконаленнѐ протѐгом життѐ; учителів-наставників, 

тьяторів, коучів, ѐкі володітимуть широким науковим світоглѐдом, високим 

рівнем культури, толерантності та професійної компетентності – ю одним із 
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найважливіших завдань вищої педагогічної школи. На основі проведеного 

моніторингу а Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. 

Макаренка в межах внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти 

доведено, що в умовах дистанційного навчаннѐ педагогічна практика 

потребую посиленої відповідальності та уваги, водночас сприѐю розвиткові 

комунікативних та інформатичних компетентностей майбутніх фахівців. 

Разом із тим, застосовані інструменти моніторингу підтверджуять, що 

існуяча система практичної підготовки майбутніх учителів не забезпечуютьсѐ 

повноя міроя в умовах дистанційного навчаннѐ. Перспективи подальших 

пошуків у напрѐмі дослідженнѐ полѐгаять у створенні цілісної моделі 

організації й управліннѐ педагогічноя практикоя майбутніх учителів в умовах 

дистанційного навчаннѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Ячменик Марина, Лянной Юрий, Петренко Людмила. Мониторинг качества 

организации педагогической практики в заведениѐх высшего образованиѐ в условиѐх 
дистанционного обучениѐ. 

В статье проблема качества организации педагогической практики в 
условиѐх дистанционного обучениѐ исследована через проведенный опрос 
соискателей высшего образованиѐ Сумского государственного педагогического 
университета имени А.С. Макаренко. Отмечено, что в процессе педагогической 
практики происходит интенсивное ознакомление со всеми аспектами будущей 
профессиональной деѐтельности, формируетсѐ критическое и осмысленное 
отношение к теоретическим дисциплинам, вклячаятсѐ механизмы педагогической 
рефлексии, формируятсѐ основы профессиональной самооценки. В ходе 
мониторинга доказано, что в условиѐх дистанционного обучениѐ педагогическаѐ 
практика нуждаетсѐ в дополнительной ответственности и внимании, 
коммуникативной взаимоподдержке и взаимопомощи между всеми стейкхолдерами 
образовательного процесса, а также дополнительных навыков в применении 
онлайн-инструментов. 

Ключевые слова: качество образованиѐ, мониторинг, высшее образование, 
профессиональнаѐ подготовка, педагогическаѐ практика, качество организации 
педагогической практики, дистанционное обучение. 

SUMMARY 
Yachmenyk Maryna, Liannoi Yurii, Petrenko Liudmyla. Quality monitoring of 

organization of pedagogical practice in higher education institutions in the conditions of 
distance learning. 

The article investigates the monitoring of the quality of organization of pedagogical 
practice in the conditions of distance learning. Research methods are generalization of 
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scientific sources, analysis of the used literature, monitoring, pedagogical experiment, etc. 
The problem of the quality of the organization of pedagogical practice in the conditions of 
distance learning is analyzed through the survey of applicants for higher education of Sumy 
State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. In the study, the concept of 
“quality” is considered as compliance with a specific goal; a complex of characteristics of a 
product or service; satisfaction of consumer requirements; compliance with some specified 
standards. The quality of education is presented as a complex of properties that determines 
its ability to perform the tasks of society formation and development of the personality in 
terms of his learning and education. It was found out that quality of organization of 
pedagogical practice in the conditions of distance learning can be determined through 
monitoring as a tool for measuring the indicators of internal education quality assurance. It is 
indicated that in the process of pedagogical practice there is an intensive acquaintance with 
all aspects of future professional activity, a critical and meaningful attitude to theoretical 
disciplines is formed, mechanisms of pedagogical reflection are included, bases of 
professional self-assessment are formed. It is cited that in the process of pedagogical practice 
in the conditions of distance learning, such online services as Moodle, Discord, Google 
Classroom are effective. At the quarantine remote mode of operation, the official channels of 
communication between teachers and students are: Zoom, Viber, Skype, Telegram, e-mail, 
etc. On the basis of the conducted monitoring it is proved that in the conditions of distance 
learning pedagogical practice requires significant control, attention and responsibility, 
improvement of forms and methods of teaching, promotes formation of such competences 
as: communicative, informational, self-education. Prospects for further research are to create 
a holistic model of organization and management of pedagogical practice of future teachers 
in distance learning based on monitoring. 

Key words: quality of education, higher education institutions, system of quality 
assurance of higher education, professional training, monitoring, pedagogical practice, 
quality of organization of pedagogical practice, distance learning. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ  

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США І КАНАДИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

Метоя статті стало визначеннѐ специфічних особливостей та тенденцій 
розвитку професійної підготовки вчителів у навчальних закладів США і Канади. 
Окреслена мета дослідженнѐ зумовила вибір комплексу взаюмопов’ѐзаних методів 
дослідженнѐ, а саме: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, 
структурно-функціональний, структурно-логічний, компаративно-педагогічний 
аналіз. Проаналізовано й визначено подібні та відмінні провідні тенденції розвитку, 
специфічні особливості структури, організації, змісту професійної підготовки 
вчителів у навчальних закладах США і Канади. 

Ключові слова: педагогічна освіта, професійна підготовка вчителѐ, 
структура професійної підготовки вчителѐ, зміст професійної підготовки вчителѐ, 
асистент учителѐ, магістр освіти, ѐкість освіти, тенденції розвитку, навчальний 
заклад, США, Канада. 

 

Постановка проблеми. У суспільстві XXI століттѐ освіта розглѐдаютьсѐ 

ѐк джерело соціального, економічного, політичного та культурного 

розвитку. Тому особлива увага приділѐютьсѐ професійній підготовки 

вчителѐ, пошуку оптимальних шлѐхів щодо її структури, змісту, технологій 

відповідно до процесів глобалізації, інтеграції, цифровізації. На думку 

професора В. Андрущенка (2015), саме на вчителѐ покладаятьсѐ найбільші 

надії, оскільки він формую шкалу цінностей, ѐка сприѐю й забезпечую 

юдність лядини й суспільства, лядини й держави, лядини й лядини в 

юдиному ювропейському просторі. Учитель вирощую суб’юкта нинішніх і 

майбутніх об’юднавчих процесів, виховую здатність жити та працявати в 

умовах полікультурної взаюмодії народів ювропейського простору, 

співрозмірність суджень і дій, толерантність і громадѐнську солідарність 

(с. 58). Це вимагаю підготовки вчителѐ нової формації, готового до 

реалізації прав лядини, демократичних свобод і міжкультурного 

взаюморозуміннѐ. У документах провідних міжнародних організацій 

(ЮНЕСКО, ОЕСР, Ради Європи, Європейської Комісії тощо) учитель ХХІ 

століттѐ визнаютьсѐ носіюм суспільних змін. З оглѐду на важливість 

рекомендацій ЮНЕСКО щодо суспільно-політичного ставленнѐ до 

вчительства зазначимо, що в документах, пов’ѐзаних із програмоя 

ЮНЕСКО «Освіта длѐ всіх», наголошуютьсѐ, що педагогічна діѐльність маю 
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значеннѐ длѐ всього суспільства і вимагаю від учителів глибоких знань та 

особливої майстерності, набутих і підтримуваних у результаті 

систематичної й безперервної освіти. Вона зобов’ѐзую також мати почуттѐ 

особистої й колективної відповідальності за освіту школѐрів і за 

забезпеченнѐ їм найбільш сприѐтливих умов у навчальних закладах. 

На потребу професійної підготовки майбутніх учителів з урахуваннѐм 

процесів глобалізації та інтеграції, міжнародного вектору указуять 

нормативно-правові документи України: Національна стратегіѐ розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 роки, Закон України «Про освіту» (2017), 

Закон України «Про вищу освіту» (2014), Концепціѐ «Нова українська 

школа» (2016), Концепціѐ розвитку педагогічної освіти (2018). 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури засвідчую, 

що проблемам педагогічної освіти завжди приділѐласѐ суттюва увага з боку 

дослідників. Так, до проблеми формуваннѐ особистості сучасного вчителѐ 

зверталисѐ такі вчені, ѐк В. Андрущенко, С. Гончаренко, М. Євтух, 

В. Журавський, І. Зѐзян, В. Кремень, О. Савченко, С. Сисоюва, В. Огнев’як та 

інші. Суттювий внесок у розробку проблеми розвитку педагогічної освіти в 

зарубіжних країнах зробили відомі вітчизнѐні вчені, а саме: Н. Авшеняк, 

Н. Лавриченко, Т. Левченко, М. Лещенко, О. Лисова, О. Локшина, 

В. Луговий, О. Матвіюнко, С. Мартиненко, Л. Пуховська, А. Сбруюва, 

О. Сухомлинська та ін. Дослідження провідних напрѐмів сучасної реформи 

вищої педагогічної освіти у Великій Британії присвѐчені праці Н. Авшеняк, 

Ю. Кіщенка, О. Леонтьювої, А. Парінова, Н. Яцишин та ін.; Канаді – 

М. Красовицького, Н. Мукан, І. Руснака, М. Смирнова та ін.; США – 

В. Жуковського, О. Заболотної, В. Коваленка, Т. Кошманової, О. Літвінова, 

О. Романовського; Греції – О. Проценко, Н. Постригач та ін.; Франції – 

О. Авксентьюва, В. Лащихіна, Г. Лещук, О. Романенко та ін.; Німеччині – 

Н. Козак, Н.  Махинѐ, О. Пришлѐк та ін.; Польщі – А. Василяк, І. Ковчина, 

О. Литвак та ін.; Швеції – Н. Карпенко, Л. Мовчан та ін. Науковий доробок 

зарубіжних учених свідчить про актуальність та багатоаспектність проблем 

педагогічної освіти (Р. Арнольд (R. Arnold), М. Баюр (M. Bayer), Ф. Бухбергер 

(F. Buchberger), Г. Вайнер (G. Weiner), Е. Віллегас-Реймерс (E. Villegas-

Reimers), А. Глеттхорн (A. Glatthorn), А. Грівз (A. Greaves), Л. Дарлінг-

Хаммонд (L. Darling-Hammond), С. Дей (S. Day), Х. Джадж (H. Judge), 

Л. Інгварсон (L. Ingvarson), Д. Калос (D. Kallos), Д. Кохен (D. Cohen), 

П. Лейдеріен (P. Laderriere), Дж. Лю Метайс (J. Le Metais), Г. Нив (G. Neave), 

Ф. Ньяменн (F. Newmann), Т. Сандер (T. Sander), В. Хаберман 

(V. Haberman), А. Харгрівс (A. Hargreaves) та ін. Проте, у зв’ѐзку із 
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швидкоплинними змінами в сучасному суспільстві, проблема професійної 

підготовки вчителѐ у США і Канаді потребую подальшого ретельного 

дослідженнѐ, визначеннѐ провідних тенденцій її розвитку, що дасть 

можливість сконцентрувати зусиллѐ на стратегічних напрѐмах 

удосконаленнѐ професійної підготовки вчителѐ в Україні. 

Мета статті – визначеннѐ специфічних особливостей та тенденцій 

розвитку професійної підготовки вчителів у навчальних закладах США і 

Канади.  

Методи дослідження. Окреслена мета дослідженнѐ зумовила вибір 

комплексу взаюмопов’ѐзаних методів, а саме: методи теоретичного аналізу 

наукової та методичної літератури длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробленості 

порушеної проблеми, визначеннѐ клячових понѐть дослідженнѐ; 

структурно-функціональний аналіз – длѐ дослідженнѐ структури 

професійної підготовки вчителів; структурно-логічний – длѐ дослідженнѐ 

змісту навчальних програм, технологій навчаннѐ; компаративно-

педагогічний аналіз – длѐ порівнѐннѐ й виѐвленнѐ подібного та відмінного 

у професійній підготовці вчителів у США і Канаді. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури свідчить 

про те, що різноманітність, ѐка ю найхарактернішоя рисоя систем 

педагогічної освіти США і Канади, зумовляютьсѐ історичним часом, 

національними особливостѐми й соціальними умовами розвитку країн. 

Проте загальним длѐ систем педагогічної освіти ю зумовленість її розвитку 

вимогами до підготовки вчителів із боку держави та суспільства і 

залежністя від світових тенденцій розвитку освіти. Послідкуюмо цей 

взаюмозв’ѐзок. Так, у 70-х рр. XX століттѐ різко зросла потреба в 

розширенні системи освіти, що зумовлявалосѐ науково-технічним 

прогресом. Ці часи називаять «револяціюя очікувань, ѐкі постійно 

зростаять», періодом «освітнього буму» (Grossman, 2008). Зрозуміло, що 

це потребувало різкого збільшеннѐ кількості учителів, при цьому не 

приділѐлосѐ відповідної уваги ѐкості їх підготовки. Результати такої ситуації 

стали зрозумілими пізніше, коли молоді вчителі мали труднощі у 

вирішенні складних проблем.  

У 80-х роках прийшло розуміннѐ того, що освіта ю важливим 

фактором, що визначаю економічне зростаннѐ країни, її 

конкурентоспроможність, даю можливість лядині впевнено почуватисѐ на 

ринку праці. Водночас гостро постала проблема ѐкості підготовки школѐрів 

у розвинених країнах світу та, зумовлена нея, проблема «ізгоїв системи 

освіти» (Мукан, 2011). Тому, саме в ці роки розпочинаятьсѐ реформи 
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педагогічної освіти у США і Канаді. Наприклад, у США, «пусковим 

механізмом» стала доповідь «Націѐ в небезпеці» (1983 р.), ѐка 

активізувала початок створеннѐ національних стандартів педагогічної 

освіти (Earley, Michelli, 2011).  

Можна вважати досить логічним і те, що проблеми ѐкості підготовки 

педагогів у 70-х роках, низька ѐкість знань школѐрів у 80-х роках, а також 

глобальні міграції привели до поѐви проблеми грамотності населеннѐ у 90-

ті роки. Усвідомленнѐ ціюї проблеми дозволило спрѐмувати 

реформаторські зусиллѐ на підвищеннѐ ѐкості підготовки майбутніх 

учителів, зокрема в США, підвищеннѐ ѐкості педагогічної освіти 

пов’ѐзували з використаннѐм інноваційних технологій навчаннѐ, ѐкі здатні 

сприѐти неперервному розвиткові педагога, його професійному й 

особистісному зростання (Fraser, 2007).  

Початок XXI століттѐ характеризуютьсѐ інтернаціональноя уніфікаціюя 

систем, структур та змісту педагогічної освіти, створеннѐм юдиного 

ювропейського, а в майбутнього, світового освітнього простору. Це сприѐю 

розробці шлѐхів узгодженості та гармонізації систем педагогічної освіти.  

Порівнѐюмо системи професійної підготовки вчителів у США та 

Канаді.  

У Стратегічному плані Департаменту освіти США зазначено, що 

«освітнѐ реформа нічого не варта, ѐкщо вона не бере до уваги потреби 

освітѐн. Учителі не ю об’юктами освітньої реформи, вони – її авангард» (US 

Department of Education, 2001). Така дуальна роль педагога, у ѐкій він 

виступаю і об’юктом, і суб’юктом реформуваннѐ, визначаю важливість його 

професійної підготовки, особливу увагу до реформуваннѐ педагогічної 

освіти в цілому.   

Педагогічна система США поюдную три академічних ступенѐ:  

- бакалавр педагогіки. Його присвоюннѐ передбачаю 4-х річне 

навчаннѐ на факультеті гуманітарних наук (чи природничих наук) та річну 

спеціалізація на педагогічному факультеті. Наголосимо, що це загальна 

програма навчаннѐ длѐ здобуттѐ наукового ступенѐ в трьох предметних 

площинах, замість традиційного навчаннѐ за основноя спеціальністя;  

- магістр педагогіки. Його присвоюннѐ вимагаю вже дворічну 

спеціалізація на педагогічному факультеті;  

- доктор філософії. На цей ступень можуть претендувати магістри, ѐкі 

навчалисѐ ще три роки та захистили докторську дисертація (Огіюнко, 2016).  

За даними Національного центру статистики в освіті, інституції 

педагогічної освіти США складаятьсѐ з 1206 педагогічних шкіл, коледжів, 
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факультетів чи департаментів, ѐкі розташовані у 78 % чотирьохрічних 

коледжів і університетах США. Освітня програму бакалавра пропонуять 

401 підрозділ педагогічної освіти (коледжі, відділеннѐ факультетів), ѐкі 

щорічно випускаять пропонуять 13 % учителів длѐ початкових і середніх 

шкіл. Магістерські програми акредитовано в 562 вищих педагогічних 

школах, коледжах та на факультетах педагогічної освіти. Щорічно їх 

закінчуять 54 % учителів. 228 структурних підрозділів університетів 

пропонуять програми підготовки докторів у галузі освіти (U.S. Department 

of Education, National Center for Education Statistics, 2020). 

Особливістя підготовки вчителів у США ю її традиційна спрѐмованість 

на певну вікову групу учнів. Так, ступень бакалавра дозволѐю викладати в 

початковій та середній школі основні дисципліни, а ступень магістра даю 

можливість викладати у старшій школі (10-12 класи) одніюї або кількості 

суміжних дисциплін. За рекомендаціюя Національної комісії з питань 

навчаннѐ було посилено вимоги до академічної й професійної підготовки. 

Зараз отримати постійну ліцензія на право викладати в загальноосвітній 

або середній школі можна лише за умови завершеннѐ курсу магістерської 

підготовки. Треба зазначити, що проблема ѐкості професійної підготовки ю 

досить актуальноя. Кожен штат розроблѐю власні вимоги, ѐкі ю 

обов’ѐзковими тільки длѐ федеральних закладів освіти, що розташовані в 

штаті. Варіативність ліцензій та вимог щодо професійної підготовки 

вчителів ю негативним фактором щодо професійної мобільності вчителів на 

території США. Саме тому з 2002 року Національна рада з професійних 

педагогічних стандартів (Nation Board for Proffessional Tearcher Standards) 

запровадила добровільну сертифікація вчителів длѐ здобуттѐ 

національного сертифікату, ѐкий визнаютьсѐ в усіх штатах країни. Длѐ цього 

претенденти маять продемонструвати власну здатність працявати з 

класом та скласти письмовий іспит.  

На думку дослідників, комплексна природа знань зумовляю перехід 

американської вищої школи, у тому числі й педагогічної, на 

міждисциплінарну основу підготовки майбутнього фахівцѐ, що 

відображено в структурі і змісті підготовки фахівців. Це найбільш повно 

відповідаю завданнѐм сучасної вищої школи, забезпечую більшу свободу 

студентам у виборі дисциплін длѐ навчаннѐ (Feistritzer, 2019; Imid,  

Wiseman, Imid, 2011). 

Дослідники виділѐять декілька способів формуваннѐ 

міждисциплінарних програм. Перший скеровано на формуваннѐ змісту 

щодо програм двопрофільної або двоступеневої підготовки майбутніх 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

230 

учителів, коли студенти паралельно опановуять предметні полѐ двох або 

трьох дисциплін модулів фахової підготовки. Другий спосіб лежить у 

площині поюднаннѐ кількох предметних полів, створяячи відтак основу 

длѐ підготовки фахівців широкого профіля, здатних демонструвати 

системні знаннѐ на рівні їх інтеграції. Третій спосіб розкриваю 

кооперативний, командний підхід до формуваннѐ таких програм різними 

закладами освіти.  

Наприклад, Пенсильванський університет пропоную 

міждисциплінарну програму «Навчаннѐ жителів міста», ѐка спрѐмована на 

розвиток пізнавальної активності та творчості студентів, відкритті длѐ них 

нових шлѐхів синтезуваннѐ інформації (University of Pennsylvania).  

Особливо закцентуюмо, що вивченнѐ дисциплін педагогічної 

спрѐмованості в американських педагогічних коледжах і університетах 

розподіллено на чотири блоки: теоретичний, практичний, практика в школі 

і дослідницький (Feistritzer, 2019).  

Визначальноя особливістя професійної підготовки майбутнього 

вчителѐ у США ю індивідуалізаціѐ навчаннѐ, ѐка сприѐю спрѐмованості змісту 

освіти на формуваннѐ в майбутнього вчителѐ позитивної Я-концепції і 

механізму аналізу власних професійних установ, зокрема, здатність до 

особистісного і професійного самовизначеннѐ, самоконтроля й самоаналізу.  

Дослідженнѐ системи педагогічної освіти Канади показало, що оскільки 

Канада сформуваласѐ з колишніх французьких та англійських колоній, 

знаходитьсѐ порѐд із США, то її освітнѐ система маю багато спільного з 

системами освіти цих країн. Зауважимо, що вища освіта Канади спочатку 

оріюнтуваласѐ на британську іюрархічну систему вищої освіти, а потім 

поступово перейшла до більш егалітарної американської моделі. Тому 

сучасна система педагогічної освіти ю інтегративноя та багаторівневоя, ѐка 

складаютьсѐ з університетів, університетських коледжів, суспільних коледжів, 

коледжів системи CEGEP (College d’Etudes Generates et d’Education 

Professionnelle). Тільки університети маять право надавати наукові ступені 

бакалавра, магістра, доктора. Суспільний коледж не присуджую наукових 

ступенів, а коледжі системи CEGEP розташовані у провінції Квебек і 

здійсняять дворічну підготовку до вступу в університет. Длѐ отриманнѐ 

ступенѐ бакалавра (Bachelor’s Degree) потрібно навчатисѐ в університеті 

протѐгом 3-5 років (залежно від провінції, кваліфікації та здібностей 

студентів). Післѐ трьох років навчаннѐ надаютьсѐ звичайний ступінь (Ordinary 

Degree), а післѐ чотирьох років – ступінь «з відзнакоя» (Honours Degree). 

Інколи ступінь «з відзнакоя» може бути наданий за гарні результати й післѐ 
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третього року навчаннѐ. Щоб стати магістром (Master’s Degree), необхідно 

мати ступінь бакалавра та провчитисѐ ще ѐкнайменше рік (зазвичай 2-4 роки) 

та написати дослідницьку чи практичну дипломну роботу. Длѐ отриманнѐ 

докторського ступенѐ (Doctor’s Degree) потрібно ще ѐкнайменше три роки 

навчаннѐ і не менше року практичної діѐльності у студентському містечку 

(Лаенз, 2012; Павляк, 2009; Walker, Bergmann, 2013).  

Зміст педагогічної освіти длѐ різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

визначаютьсѐ галузевими стандартами професійної педагогічної освіти та 

стандартами вищої освіти Канади і передбачаю фундаментальну, психолого-

педагогічну, методичну, інформаційно-технологічну, практичну і соціально-

гуманітарну підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників.  

Особлива увага в Канаді, зокрема у провінціѐх Нова Шотландіѐ, 

Альберта, Манітоба, приділѐютьсѐ підготовці асистентів учителів до роботи 

в умовах інклязивного освітнього середовища. У процесі професійної 

підготовки майбутні асистенти вчителѐ вивчаять особливості інклязивної 

освіти, особливості дітей із особливими потребами, підходи до 

впровадженнѐ інклязивного навчаннѐ тощо (Gambhir, Broad, Evans, Gaske, 

2008; Калініченко, 2017).  

Навчальні програми підготовки вчителів поюднуять у собі академічну 

і професійну складові, базуячись на збалансованому поюднанні 

навчального часу та відході від традиційного поділу всіх предметів на 

загальноосвітні та наукові, технологічні, практичні, з акцентуваннѐм на 

професійній діѐльності. Тому особлива увага приділѐютьсѐ педагогічній 

практиці, ѐка поділѐютьсѐ на педагогічну практику вступного професійного 

семестру, прогресивного професійного семестру та передбачаю вивченнѐ 

теоретичних курсів і практичну діѐльність у шкільному середовищі з метоя 

формуваннѐ знань, навичок та вмінь (Gambhir, 2008).   

Педагогічна практика в університетах Канади відбуваютьсѐ за трьома 

схемами. Наприклад, в університеті Саймон Фрейзер шкільні вчителі 

виступаять у ролі наставників; в Альбертському університеті випускники 

педагогічних факультетів залучаятьсѐ до викладаннѐ в школі протѐгом року з 

частковоя оплатоя; майбутні вчителі Саскачеванського університету 

проходѐть чотиримісѐчну практику в загальноосвітній школі на останньому 

році навчаннѐ, причому керівництво практикоя здійсняютьсѐ ѐк 

університетськими викладачами, так і кваліфікованими вчителѐми школи 

(Young, Hall, 2004).  

Отже, функціонуваннѐ системи педагогічної освіти Канади базуютьсѐ 

на принципах демократизму, варіативності, ѐкості, доступності, 
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мобільності, відповідності, а її сутність розкриваютьсѐ в контексті двох 

концепцій: початкова підготовка майбутнього вчителѐ ѐк динамічна 

система, спрѐмована на професійний педагогічний розвиток майбутнього 

вчителѐ; початкова підготовка майбутнього вчителѐ ѐк методика передачі 

майбутньому вчителеві певного набору теоретичних знань та розвиток 

практичних навичок і вмінь.  

Зауважимо, що у США і Канаді кожний штат чи провінціѐ маю власну 

систему підготовки вчителів, а співвідношеннѐ у структурі педагогічної освіти 

між обсѐгами загальноосвітньої предметної підготовки, педагогічної 

підготовки з оріюнтаціюя на професія і практичноя підготовкоя різнитьсѐ 

між країнами. Так, у США практика триваю 18 тижнів, а в Канаді – 16 тижнів. 

Важливим компонентом педагогічного циклу ю психолого-педагогічні 

дисципліни, проте структура та зміст їх маять специфіку. 

На нашу думку, вислів В. Халстіда (Halstead, 2003) про те, що 

«реформа в освіті наприкінці ХХ – початку XXI століттѐ ознаменуваласѐ 

рухом від індивідуалізму і ідеалізму до прагматизму педагогічної системи і 

логічної обґрунтованості методів навчаннѐ і вибору дисциплін» (с. 74) ю 

узагальняячоя характеристикоя загальних тенденцій до реформуваннѐ 

професійної підготовки вчителѐ у США і Канаді.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 

дослідженнѐ дозволило виокремили наскрізні та спільні тенденції 

розвитку систем професійної підготовки вчителів у США і Канаді.  

До наскрізних тенденцій відносимо зумовленість розвитку систем 

професійної підготовки вчителів такими чинниками, ѐк: глобалізаціѐ, 

інтеграціѐ, цифровізаціѐ, інтернаціоналізаціѐ, потреба у фахівцѐх високого 

професійного рівнѐ длѐ різних галузей економіки, необхідність підвищеннѐ 

ѐкості підготовки педагогічних кадрів, сучасні міжнародні ідеї 

професіоналізації, гуманізації, інтеграції та універсалізації; гармонізаціѐ 

систем педагогічної освіти з урахуваннѐм національних надбань та традицій.  

Спільними тенденціѐми ю: розробка та вдосконаленнѐ законодавчої 

бази підготовки вчителів; реформуваннѐ професійної підготовки педагогів 

відповідно до нових підвищених вимог сучасного національного і 

міжнародного ринків праці, підготовки вчителѐ нового типу, а саме творчого 

вчителѐ-професіонала; зміцненнѐ ролі вчителѐ та підвищеннѐ статусу 

педагогічної професії; перехід до концепції освіта впродовж всіюї педагогічної 

діѐльності, основоя ѐкої ю школоцентрована підготовка вчителѐ; застосуваннѐ 

схожих моделей підготовки вчителів: послідовної, ѐка передбачаю вивченнѐ 

загальних і спеціальних дисциплін на першому етапі навчаннѐ, а вивченнѐ 
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дисциплін психолого-педагогічного циклу й проведеннѐ навчальної практики 

— на другому, завершальному етапі; паралельної, що будуютьсѐ за 

принципом паралельності всіх складових навчальної програми протѐгом 

усього терміну підготовки майбутнього вчителѐ; комбінована чи інтегрована, 

за ѐкоя вивченнѐ складових навчальної програми здійсняютьсѐ не тільки 

одночасно, а й у взаюмозв’ѐзку ѐк через інтеграція професійно доцільних тем, 

так і через інтеграція теорії з практикоя; диверсифікаціѐ освітніх програм; 

поюднаннѐ у структурі змісту підготовки вчителѐ предметного та професійного 

блоків; розробка навчальних програм підготовки педагогів на основі 

принципів: створеннѐ умов длѐ забезпеченнѐ суб‘юктності позицій студента у 

формуванні власної особи ѐк особистості та моделяваннѐ своюї професійної 

діѐльності та наближеннѐ змісту педагогічної освіти до змісту освіти 

професіональної діѐльності педагога; підвищеннѐ вимог до рівнѐ освіти, 

професійної кваліфікації і, відповідно, професійної підготовки вчителѐ з 

одночасним підвищеннѐм їхньої заробітної плати; пріоритет магістерського 

рівнѐ підготовки майбутніх учителів; модернізаціѐ змісту, методів і форм 

навчаннѐ з акцентом на інноваційних; посиленнѐ практичної складової 

підготовки вчителѐ, підвищеннѐ ролі педагогічної практики, збільшеннѐ 

терміну її тривалості та ускладненнѐ педагогічних завдань; розвиток освітньої 

мобільності; зростаннѐ суспільної ролі педагогічної діѐльності; формуваннѐ 

готовності вчителѐ до педагогічних інновацій; упровадженнѐ системи ѐкості 

освіти длѐ забезпеченнѐ її конкурентоспроможності. 

Визначені тенденції розвитку професійної підготовки вчителѐ у США і 

Канаді, що відображаять її організаційні, змістові та управлінські аспекти, 

можуть слугувати оріюнтиром у реформуванні української системи 

професійної підготовки вчителѐ в контексті приюднаннѐ України до юдиного 

світового освітнього простору.  

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх проблем професійної 

підготовки вчителѐ у США і Канаді. Необхідні подальші дослідженнѐ в 

таких аспектах, ѐк зміст і процесуальні особливості підготовки асистента 

вчителѐ до роботи в інклязивному середовищі, особливості підготовка 

магістрів освіти, докторів філософії в галузі освіти в розвинених країнах та 

їх порівнѐльний аналіз. 
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РЕЗЮМЕ 
Огиенко Елена. Профессиональнаѐ подготовка учителей в учебных заведениѐх 

США и Канады: тенденции развитиѐ. 
Целья статьи ѐвилось определение специфических особенностей и тенденций 

развитиѐ профессиональной подготовки учителей в учебных заведениѐх США и Канады. 
Намеченнаѐ цель исследованиѐ обусловила выбор комплекса взаимосвѐзанных методов 
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исследованиѐ, а именно: теоретический анализ научной и методической литературы, 
структурно-функциональный, структурно-логический, компаративно-педагогический 
анализ. Проанализированы и определены подобные и отличные ведущие тенденции 
развитиѐ, специфические особенности структуры, организации, содержаниѐ 
профессиональной подготовки учителей в учебных заведениѐх США и Канады. 

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональнаѐ подготовка 
учителѐ, структура профессиональной подготовки учителѐ, содержание 
профессиональной подготовки учителѐ, ассистент учителѐ, магистр образованиѐ, 
качество образованиѐ, тенденции развитиѐ, учебное заведение, США, Канада. 

SUMMARY 
Ogienko Olena. Teachers training in education institutions in the United States and 

Canada: development trends. 
The aim of the article was to identify specific features and trends in the development of 

teacher training in education institutions in the United States and Canada. The outlined purpose 
of the research led to the choice of a set of interrelated research methods, namely: theoretical 
analysis of scientific and methodological literature, structural-functional, structural-logical, 
comparative-pedagogical analysis. The results and practical significance of the study: it was 
found that the cross-cutting trends in the development of teacher training systems in the United 
States and Canada are: globalization, integration, digitalization, internationalization, the need to 
improve the quality of teacher training, the introduction of modern ideas of professionalization, 
humanization, integration and universalization; harmonization of pedagogical education systems 
taking into account national heritage and traditions; it is proved that similar tendencies of 
professional training of teachers are: development and improvement of the legislative base of 
teacher training; reforming the professional training of teachers in accordance with the new 
increased requirements of modern national and international labor markets, training a new type 
of teacher, namely a creative teacher-professional; strengthening the role of teachers and raising 
the status of the teaching profession; application of similar models of teacher training; 
diversification of educational programs; approximation of the content of pedagogical education 
to the content of education of professional activity of a teacher; raising the requirements for the 
level of education, professional qualification and, accordingly, professional training of teachers; 
special attention to the training of the assistant teacher of the inclusive class; priority of the 
master’s level of training future teachers; modernization of the content, methods and forms of 
education with an emphasis on innovation; strengthening the practical component of teacher 
training, increasing the role of pedagogical practice, increasing its duration and complicating 
pedagogical tasks; development of educational mobility; formation of teacher’s readiness for 
pedagogical innovations; introduction of an education quality system to ensure its 
competitiveness. The study does not cover all teacher training issues in the United States and 
Canada. Further research is needed in such aspects as the content and procedural features of 
training a teacher’s assistant to work in an inclusive environment, especially the training of 
masters of education, doctors of philosophy in education in developed countries and their 
comparative analysis. 

Key words: teacher training, structure of teacher training, content of teacher training, 
teacher assistant, master of education, education institution, quality of education, 
development trends, Canada, USA. 
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НОВА СТРАТЕГІЯ ЄС У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ (R&I): 
ЗМІСТОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

У дослідженні схарактеризовано нові підходи до розвитку глобального 
співробітництва Європейського Соязу у сфері досліджень та інновацій (R&I), що 
застосовані в новій стратегії ЄС, проголошеній у 2021 р. у контексті розробки 
рамкової програми «Горизонт Європа». Виѐвлено геополітичні, геоекономічні та 
геотехнологічні чинники, що зумовили специфічні особливості нової стратегії R&I. 
Проаналізовано основоположні змістові пріоритети глобального співробітництва 
ЄС у сфері досліджень та інновацій. Виѐвлено актуальні підходи ЄС до 
співробітництва у сфері R&I з різними країнами та геополітичними регіонами 
сучасного світу. 

Ключові слова: стратегіѐ, Європейський Сояз, наукові дослідженнѐ та 
інновації (R&I), міжнародне співробітництво, підхід. 

 

Постановка проблеми. Початок 20-х років ХХІ ст. став періодом 

безпрецедентних глобальних викликів у новітній історії лядства, 

зумовлених нищівними впливами кліматичних змін, пандемії COVID-19, 

енергетичної та фінансово-економічної кризи, загостреннѐ політичних та 

військово-політичних протистоѐнь у різних регіонах планети. 

У пошуку шлѐхів розв᾿ѐзаннѐ означених та багатьох інших життюво 

важливих проблем лядства вагому роль відіграять в умовах суспільства 

знань наукові дослідженнѐ та інновації (research and innovation – R&I), що 

перетворилисѐ ѐк на одну з пріоритетних сфер міжнародної співпраці, так і 

глобальної конкуренції. Окремі країни та геополітичні регіони розроблѐять 

і втіляять нові стратегії R&I-співробітництва, R&I-суперництва, R&I- 

лідерства, що зачасти співіснуять у розв᾿ѐзанні найвагоміших проблем і 

викликів лядства. Предметом нашого розглѐду в даному контексті стала 

нова стратегіѐ ЄС у сфері R&I, сформульована в Комяніке ЄК «Глобальний 

підхід до наукових досліджень та інновацій. Європейська стратегіѐ 

міжнародного співробітництва у мінливому світі» (The Global Approach to 
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Research and Innovation. Europe’s strategy for international cooperation in a 

changing world) (ЕС, 2021), оприляднена в червні 2021 року. Вважаюмо, що 

чітке усвідомленнѐ українськоя академічноя громадоя вимог ЄС до 

партнерів у сфері R&I-співробітництва сприѐтиме більш успішній участі у 

проюктах рамкової програми «Горизонт Європа» та у проюктах програми 

Еразмус+ 2022-2027 рр. 

Аналіз актуальних досліджень. Основу джерельної бази 

дослідженнѐ склали документи, у ѐких піддана аналізу Стратегіѐ ЄС R&I-21: 

 політичні документи структур Європейського Соязу з питань 

розвитку досліджень та інновацій: комяніке (EC, 2012); (ЕС, 2020); ЕС, 

2021); висновки (Council of the European Union, 2013); доповіді (EC, 

2016); рішеннѐ (ЕС, 2019)) тощо;  

 аналітичні документи міжнародних професійних організацій 

(Європейська асоціаціѐ університетів (European University Association) 

(EUA, 2021a); (EUA, 2021b); Європейська рада інновацій (European 

Innovation Council) (EIC, 2021); Європейський інститут інновацій та 

технологій (European Institute of Innovation and Technology) (EIT, 

2021);  

 Інтернет-сайти ювропейських мережевих структур підтримки та 

поширеннѐ інновацій (Платформа Європейського кластерного 

співробітництва (European Cluster Collaboration platform) (ECCP, 2021); 

Європейський старт-ап (Start-up Europe, 2021); Центри цифрових 

інновацій ЄС (EU Digital Innovation Hubs) (ЕС, 2021); 

 аналітичні документи ювропейських університетських мереж (Aurora 

Universities Network) (AUN, 2021). 

Мета статті полѐгаю у виѐвленні та узагальненні змістових пріоритетів і 

підходів до розвитку міжнародного співробітництва Європейського Соязу у 

сфері досліджень та інновацій (R&I), що застосовані у стратегії ЄС, проголо-

шеній у межах запровадженнѐ Рамкової програми «Горизонт Європа». 

Методи дослідження. У контексті реалізації мети дослідженнѐ було 

застосовано такі методи: генетичного та причинно-наслідкового аналізу, що 

дозволили прослідкувати витоки аналізованої Стратегії та підходів, що 

застосовані в ній, у зв᾿ѐзку з актуальними змінами в геополітичній, 

геоекономічній та геотехнологічній сфері, що склаласѐ в сучасних умовах; 

структурно-логічного аналізу, що уможливив з᾿ѐсуваннѐ змістових напрѐмів 

глобального співробітництва ЄС у сфері R&I, принципів, форм та методів 

реалізації означеного співробітництва; диференціації та модулѐризації, ѐкі 
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дозволили з᾿ѐсувати специфічні особливості співробітництва ЄС у сфері R&I з 

різними країнами та регіонами сучасного світу. 

Виклад основного матеріалу. Предметом нашого аналізу стало, 

передусім, Комяніке Європейської Комісії «Глобальний підхід до наукових 

досліджень та інновацій. Європейська стратегіѐ міжнародного співробіт-

ництва у мінливому світі» (The Global Approach to Research and Innovation. 

Europe’s strategy for international cooperation in a changing world) (ЕС, 2021a). 

Аналіз тексту документу дозволѐю констатувати, що прийнѐттѐ нової 

Стратегії ЄС маю тривалу передісторія і вагомі підстави: воно стало 

результатом завершеннѐ Рамкової програми ЄС «Горизонт ‒ 2020», та 

розробки нової програми ‒ «Горизонт Європа», реалізації ѐкої і слугуять 

положеннѐ Стратегії R&I-2021.  

Дослідженнѐ ґенези розвитку розглѐдуваної Стратегії R&I-2021 

показую, що впродовж останнього десѐтиліттѐ, тобто за час виконаннѐ 

програми «Горизонт ‒ 2020», було оприляднено низку політичних 

документів ЄК (комяніке, доповіді, аналітичні звіти: EC, 2012; Council of the 

European Union, 2013; EC, 2016; ЕС, 2019 та ін.), у ѐких було піддано 

кількісному та ѐкісному аналізу цілі, завданнѐ, пріоритети, виклики, 

недоліки, здобутки та результати розвитку глобального співробітництва ЄС 

у сфері наукових досліджень та інновацій, здобутки й перспективи 

розвитку Європейського наукового простору (ЕС, 2020a). Генетичний аналіз 

названих вище документів попереднього десѐтиліттѐ та контент-аналіз 

Стратегії R&I-2021 показую, що новий документ спадкоюмно продовжую 

ювропейську політику у відповідній сфері та враховую нові глобальні й 

регіональні реалії і виклики. 

Так, здебільшого продовженнѐм змістових пріоритетів попереднього 

десѐтиліттѐ стали визначені в Документі основоположні завданнѐ Стратегії 

R&I-2021, ѐкі полѐгаять у розробці «інноваційних рішень длѐ забезпеченнѐ 

розвитку на засадах зеленого та цифрового підходів відповідно до цілей 

сталого розвитку длѐ сприѐннѐ стійкості, процвітаннѐ, конкуренто-

спроможності, економічного та соціального добробуту Європи» (ЕС, 2021a).  

У Комяніке сформульовано низку геополітичних, геоекономічних та 

геотехнологічних чинників, що визначаять специфіку трансформованого 

глобального середовища, у ѐкому реалізуватиметьсѐ нова Стратегіѐ:  

1) великі наукові держави витрачаять на науку більше, ніж ЄС у 

відсотках від валового внутрішнього продукту;  

2) геополітична напруженість зростаю, а права лядини та основні 

цінності, такі ѐк академічна свобода, ставлѐтьсѐ під сумнів;  
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3) деѐкі країни все більше прагнуть до технологічного лідерства за 

допомогоя дискримінаційних заходів і часто використовуять дослідженнѐ 

та інновації длѐ глобального впливу та соціального контроля;  

4) необхідність посиленнѐ економічної конкурентоспроможності ЄС, 

а також його здатності автономно отримувати та надавати своїм 

громадѐнам важливі й безпечні технології та послуги» (ЕС, 2021a). 

Визначені вище глобальні виклики зумовили підходи, запропоновані 

Стратегіюя длѐ їх ѐкщо не подоланнѐ, то, принаймні, мінімізації длѐ 

Європи. До таких підходів віднесено, передусім, такі: 

 багатосторонність, заснована на правилах, ѐка полѐгаю в 

дотриманні взаюмної відкритості сторін у дослідницькій та інноваційній 

співпраці, у сприѐнні глобальному реагування на глобальні виклики та 

обміну передовим досвідом;  

 відкрита стратегічна автономіѐ Європи, що трактуютьсѐ ѐк 

«здатність діѐти автономно, коли і де це необхідно, та з партнерами, де це 

можливо» (ЕС, 2021a). Означена ідеѐ, хоча і з᾿ѐвиласѐ дещо раніше, стала 

особливо актуальноя в умовах пандемії Covid-19, коли гостро постала 

проблема регіональної автономії у пріоритетному забезпеченні населеннѐ 

країн ЄС необхідними засобами боротьби з короновірусом. Зауважимо, що 

концептуальні засади стратегічної автономії Європи ю предметом гострих 

дискусій, що маять багато життюво важливих вимірів (політичний, 

економічний, військовий, екологічний, енергетичний, демографічний 

тощо), серед ѐких значимим ю й академічний, у контексті ѐкого 

розвиваютьсѐ ініціатива створеннѐ альѐнсів ювропейських університетів 

(European Universities Initiative (EUA, 2021c), що повинні стати головним 

драйвером подальшого розвитку Європейського простору освіти та 

Європейського наукового простору; 

 підхід «Команда Європи» (Team Europe), що поюдную ресурси 

ЄС, його держав-членів та ювропейських фінансових установ, зокрема 

Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції 

та розвитку. Об’юднаннѐ ресурсів дозволить нам досѐгти більшого ефекту. 

Контент-аналіз розглѐдуваного нами Комяніке (ЕС, 2021a) свідчить, 

що реалізаціѐ Стратегії R&I-2021 концентруютьсѐ на таких пріоритетних 

завданнѐх: 

 підвищеннѐ привабливості ЄС ѐк високоѐкісного центру та лідера 

у сфері наукових досліджень та інновацій. У Стратегії констатовано, що 

дослідженнѐ та інновації ю успішними завдѐки свободі думки, розвитку 

критичного мисленнѐ, аргументації, заснованої на доказах та відкиданні 
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аргументації авторитету. Тому ЄС ставить за мету продовжувати пропонувати 

дослідникам і новаторам демократичне, інклязивне й сприѐтливе 

середовище, позбавлене політичного втручаннѐ, захищаячи академічну 

свободу та можливість дослідженнѐ, що керуютьсѐ науковим інтересом, 

повагоя та захистом Хартії ЄС щодо фундаментальних прав лядини; 

 розробка технологічних інновацій на благо лядини і 

суспільства. Свобода від авторитаризму та здійсненнѐ досліджень з 

дотриманнѐм високих етичних стандартів і прав лядини. ЄС підтримую 

створеннѐ заснованої на правилах інноваційної екосистеми, що захищаю 

права інтелектуальної власності, забезпечені незалежноя судовоя 

системоя. Захист та забезпеченнѐ прав інтелектуальної власності маю 

сприѐти передачі, просування й поширення технологічних інновацій у 

спосіб, що сприѐю соціальному та економічному добробуту; 

 сприѐннѐ співпраці у сфері розвитку лядського капіталу 

через навчаннѐ та мобільність дослідників, зокрема через програми Марії 

Складовської Кярі (EC, 2021c). 

Важливе місце посідаю у Стратегії поѐсненнѐ принципів, на ѐких ѐких 

ЄС працяю зі своїми міжнародними партнерами, та на дотриманні ѐких 

категорично наполѐгаю ювропейська спільнота. Такими принципами ю: 

Академічна свобода. Академічна свобода, цілісність та інституційна 

автономіѐ становлѐть основу діѐльності університетів. ЄС та його держави-

члени повинні сприѐти і захищати ці спільні фундаментальні цінності на 

міжнародному рівні та підтримувати принципи Боннської декларації про 

свободу наукових досліджень по відношення до третіх країн (Bonn 

Declaration, 2020). 

Дослідницька етика та доброчесність. Швидкий розвиток нових 

технологій вимагаю постійної оцінки сучасних підходів до вирішеннѐ етичних 

проблем і забезпеченнѐ технологічних інновацій, оріюнтованих на лядину. ЄС 

маю продовжувати пропагувати на міжнародному рівні Європейський кодекс 

поведінки длѐ доброчесності дослідженнѐ та Глобальний кодекс поведінки 

длѐ досліджень в умовах нестачі ресурсів. ЄС розширить свій міжнародний 

діалог через ювропейські мережі з питань етики та доброчесності та 

підтримуватиме Всесвітні конференції з питань доброчесності досліджень, 

що організовуятьсѐ за ініціативної участі ВООЗ та ЮНЕСКО. 

Гендерна рівність, різноманітність та інклязивність. Відповідно 

до Стратегії ґендерної рівності ЄК на 2020–2025 роки (ЕС, 2020b) та порѐдку 

денного ЄС щодо гендерної рівності й розширеннѐ прав і можливостей 

жінок у зовнішніх діѐх ЄС (ЕС, 2020b), Сояз маю вклячити та інтегрувати 
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гендерний вимір у міжнародне співробітництво. Завдѐки діалогу з 

країнами, що не входѐть до ЄС, Організаціѐ також маю на меті сприѐти 

гендерному балансу та рівності, розширення прав і можливостей молоді, 

інклязивності й різноманітності в широкому сенсі, у дослідженнѐх та 

інноваціѐх на глобальному рівні. 

Відкриті дані і відкрита наука. Зробити дослідницькі дані 

максимально відкритими, стандартизованими та сумісними, наскільки це 

можливо, ю корисним ѐк длѐ ЄС, так і длѐ всього світу за умови, ѐкщо інші 

країни та регіони роблѐть те ж саме. ЄС ставить за мету продовжувати під-

тримку таких організацій та платформ, ѐк Альѐнс даних наукових досліджень 

(Research Data Alliance) (RDA, 2021) і Комітет з даних Міжнародної наукової 

ради (Committee on Data of the International Science Council) (CODATA, 2021), а 

також зусиллѐ ОЕСР, ООН та G7. Глобальна мета полѐгаю в тому, щоб 

«зробити набори даних ЧЕСНИМИ: доступними (findable, accessible), 

інтероперабельними та повторно використаними (reusable)» (ЕС, 2021a). ЄС 

також підтримуватиме міжнародне поширеннѐ Європейської хмарного 

простору відкритої науки (European Open Science Cloud) (EOSC, 2021). 

Стандарти. Провідну роль ЄС ѐк установника глобальних стандартів 

слід також посилити через посиленнѐ ролі в міжнародному співробітництві 

в донормативних дослідженнѐх та дослідженнѐх щодо стандартизації. 

Політика, побудована на основі фактичних даних. ЄС та держави-

члени Організації стали провідними учасниками розробки політики, 

побудованої на на основі фактів. Держави поширяять свої стратегічні ідеї 

та досвід. 

Наукова дипломатіѐ, що означаю активізація використаннѐ 

результатів R&I у зовнішній та безпековій політиці ЄС, що повинно 

допомогти Європі у проюктуванні інструментів м’ѐкої сили в більш 

ефективній реалізації економічних інтересів ЄС. 

Особливістя аналізованого нами Комяніке, у ѐкому сформульовано 

Стратегія R&I-2021, ю визначеннѐ кроків щодо відновленнѐ балансу 

глобального підходу ЄС до досліджень та інновацій на засадах рівних 

умов і взаюмності. Обґрунтовуячи необхідність таких кроків, автори 

Документу стверджуять, що «конкуренціѐ за технологічне лідерство 

спонукаю деѐкі країни, що не входѐть до ЄС, приймати обмежувальні або 

дискримінаційні заходи, несправедливі щодо інноваторів, компаній і, 

зокрема, стартапів ЄС. У той самий час іноземне втручаннѐ може поставити 

під загрозу цілісність і автономія, на ѐких побудовані дослідженнѐ та 

інноваційні системи в ЄС» (ЕС, 2021a).  
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Кроками до відновленнѐ рівних умов і взаюмності у сфері R&I у 

Комяніке названо: відкрите встановленнѐ міжнародних стандартів, 

недискримінаційні державні субсидії, відсутність протекціоністських 

законів у державах-нечленах ЄС, розробка цільових дорожних карт длѐ 

науково-дослідницької та інноваційної співпраці з країнами-нечленами ЄС, 

що маять потужну науково-інноваційну базу. ЄК передбачаю також інші 

кроки, спрѐмовані на захист інтересів регіону у сфері R&I, ѐк-от: 

1) розробка рекомендацій щодо боротьби з іноземним втручаннѐм, 

спрѐмованим на дослідницькі організації ЄС та заклади вищої освіти. Ці 

рекомендації маять на меті захистити фундаментальні цінності шлѐхом 

підтримки академічної свободи, цілісності й інституційної автономії; 

захистити студентів, дослідників і новаторів, а також клячові результати 

досліджень від примусових, прихованих, оманливих або корумпованих 

іноземних партнерів;  

2) запровадженнѐ кодексу розумного використаннѐ 

інтелектуальної власності відповідно до Плану дій щодо інтелектуальної 

власності (Intellectual Property Action Plan) (EC, 2020c). Метоя такого 

кодексу ю підвищеннѐ обізнаності університетів, дослідницьких організацій 

та бізнесу щодо важливості управліннѐ знаннѐми та інтелектуальноя 

власністя в міжнародному середовищі;  

3) зміцненнѐ в межах ЄС власної індустрії цивільної безпеки за 

допомогоя амбітного та оріюнтованого на науковий потенціал підходу до 

досліджень у сфері безпеки та інновації. Такі заходи маять на меті 

забезпеченнѐ гарантій, що ЄС зможе самостійно реагувати на глобальні 

кризи та зменшити ризики залежності від країн, що не входѐть до Євроунії. 

Змістовими пріоритетами міжнародного співробітництва ЄС у сфері 

R&I, заснованого на юдиних правилах та спільних цінностѐх, у 

розглѐдуваній Стратегії-2021 названо розв’ѐзаннѐ глобальних проблем, 

таких ѐк зміна клімату, криза біорізноманіттѐ, забрудненнѐ навколишнього 

середовища, виснаженнѐ ресурсів, інфекційні захворяваннѐ, у тому числі в 

кризових ситуаціѐх, а також уможливленнѐ переходу на зелені та цифрові 

технології. 

Аналіз матеріалів Комяніке свідчить про те, що в усіх цих сферах ЄС 

вже маю значний позитивний досвід лідерства та ініціативної участі в 

міжнародних організаціѐх та програмах, ѐкі здійсняять позитивний вплив 

на розвиток R&I Єврорегіону та світу в цілому. Зокрема, у сфері екології, 

або «справедливого зеленого переходу» (just green transition) до таких 

організацій та програм належать, передусім: Все-Атлантичний альѐнс 
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дослідженнѐ океану (All-Atlantic Ocean Research Alliance) (AORA, 2021), 

спрѐмований на посиленнѐ міжнародного співробітництва в галузі 

морських досліджень та інновацій; Місіѐ Інновації (Mission Innovation), що ю 

глобальноя ініціативоя 24 країн і ЄС, ѐкі працяять над прискореннѐм 

інновацій у галузі екологічно чистої енергії; Група зі спостережень Землі 

(Group on Earth Observations), що спрѐмована на об’юднаннѐ урѐдових та 

академічних організацій, постачальників даних, підприюмств, інженерів та 

громадѐн длѐ створеннѐ інноваційних рішень на основі спостереженнѐ за 

Землея длѐ вирішеннѐ глобальних екологічних, соціальних проблем та 

проблем охорони здоров’ѐ; Міжнародний форум біоекономіки 

(International Bioeconomy Forum), спрѐмований на стимуляваннѐ більш 

інноваційного, ресурсоефективного та конкурентоспроможного 

суспільства, ѐке поюдную продовольчу безпеку й забезпеченнѐ сталого 

використаннѐ відновляваних ресурсів у промислових цілѐх, забезпечуячи 

при цьому захист навколишнього середовища; Міжурѐдова науково-

політична платформа з біорізноманіттѐ та екосистемних послуг 

(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services), ѐка здійсняю підтримку кліматичних наук, що підкресляю роль ЄС 

ѐк лідера переходу до кліматичної нейтральності та стійкості; Новий 

ювропейський Баухаус (The New European Bauhaus), що ю програмоя 

реалізації так званої Європейської зеленої угоди (the European Green Deal) 

та сприѐю перетворення забудованого середовища на культурний, 

оріюнтований на лядину, інклязивний та позитивний простір шлѐхом 

прискореного сталого озелененнѐ цього середовища.  

У сфері цифрової трансформації запроваджено програму Цифровий 

компас 2030 (the 2030 Digital Compass) (EC, 2021d), ѐка координуватиме 

зусиллѐми ЄС щодо сприѐннѐ глобальному підходу до основних 

технологічних та регулѐторних розробок, у тому числі у сфері міжнародних 

технологічних мереж та стандартів. Цифровий компас сприѐтиме розвитку 

міжнародного партнерства з таких аспектів проблеми: укладаннѐ 

політичних і нормативно-правових актів на засадах лядиноцентризму; 

адаптаціѐ та вдосконаленнѐ політичних рішень відповідно до умов 

цифрового підходу; посиленнѐ інноваційного партнерства з екосистемами 

цифрових досліджень та інновацій; зосередженість дослідницького 

партнерства на клячових технологіѐх, таких ѐк штучний інтелект, блокчейн, 

Інтернет речей, великі дані, космічні дані, застосуваннѐ цифрових 

технологій длѐ зеленого переходу, охорони здоров’ѐ та освіти.  
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Прикладом міжнародного цифрового партнерства в галузі R&I у 

Стратегії названо глобальну багатостороння платформу ЄС Digital 4 

Development Hub (D4D Hub, 2021), ѐка підтримую цифрову трансформація, 

оріюнтовану на лядину. D4D Hub об’юдную безліч цифрових ініціатив та 

сприѐю об’юднання ресурсів ЄС, держав-членів і фінансових установ за 

допомогоя підходу Team Europe длѐ здійсненнѐ скоординованого впливу 

длѐ досѐгненнѐ бажаного результату. D4D Hub передбачаю формуваннѐ 

регіональних філій в Африці, Азії, Латинській Америці та Карибському 

басейні, а також у країнах Східного сусідства ЄС, що вклячаять, зокрема, 

Україну. Передбачаютьсѐ, що такі філії надаватимуть можливість залученнѐ 

всіх зацікавлених стейкхолдерів з відповідних регіонів. 

Стратегіѐ R&I-2021 передбачаю напрѐми посиленнѐ співробітництва у 

сфері глобального здоров'ѐ, що ю особливо актуальним в умовах пандемії 

COVID-19. У даному контексті в Документі зазначено участь ЄС у запуску 

програми Coronavirus Global Response, ѐка зібрала майже 16 мільѐрдів ювро в 

усьому світі, розробку платформи даних про COVID-19 та публікації маніфесту 

дослідженнѐ COVID-19 у ЄС. Підкреслено, що разом із Всесвітньоя 

організаціюя охорони здоров’ѐ (ВООЗ) та її міжнародними партнерами ЄС 

відіграв провідну роль у створенні таких механізмів міжнародного 

співробітництва у сфері охорони здоров᾿ѐ, ѐк «Акселератор доступу до 

інструментів COVID-19 (ACT-A) (Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)), а 

також COVAX. Ці дві ініціативи спрѐмовані на розробку та рівномірній 

розподіл безпечних та ефективних засобів діагностики, лікуваннѐ та вакцин 

проти COVID-19. Крім того, на подальше підвищеннѐ ролі ЄС на глобальному 

рівні ѐк лідера в галузі R&I у сфері охорони здоров’ѐ спрѐмована 

Фармацевтична стратегіѐ длѐ Європи (Pharmaceutical Strategy for Europe), 

ѐка повинна принести користь паціюнтам у всьому світі. 

Суттюву увагу приділено в Комяніке R&I-2021 організаційним 

аспектам розвитку інноваційної діѐльності. У ЄС вже існуять масштабні 

ініціативи та структури їх запровадженнѐ. Зокрема, йдетьсѐ про 

Стратегія приюднаннѐ в ЄС (EU Connectivity Strategy), у межах ѐкої 

реалізуятьсѐ завданнѐ створеннѐ взаюмовигідних міжнародних 

інноваційних партнерств, що складаятьсѐ з мереж інкубаторів та 

акселераторів у різних країнах та регіонах, ѐкі пропонуять взаюмну 

відкритість длѐ підприюмництва та інвестицій. Серед іншого, вони 

спрѐмовані на створеннѐ так званих «програм м’ѐкого приземленнѐ» та 

запуск співпраці між інноваційними ініціативами в ЄС та країнах, що не 

входѐть до Євроунії, доповняячи тим самим міжнародний вимір ініціатив 
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Європейського кластерного партнерства (European Cluster Partnerships) 

(ECCP, 2021), програми Європейський старт-ап (Start-up Europe, 2021) та 

мережі Центри цифрових інновацій ЄС (EU Digital Innovation Hubs). Названі 

ініціативи, програми та організаційні структури доповняять проюкти 

Програми Марії Склодовської-Кярі, що сприѐять мобільності новаторів у 

просторі ЄС та поза ним. Важливу роль у координації глобального 

співробітництва у сфері R&I аналізованоя нами Стратегіюя відведено 

таким ювропейським структурам, ѐк Європейська рада інновацій (European 

Innovation Council) (EIC, 2021) та Європейський інститут інновацій і 

технологій (the European Institute of Innovation and Technology) (EIT, 2021), 

місіѐ ѐких полѐгаю в заохоченні ювропейських інноваторів до використаннѐ 

глобальної інноваційної екосистеми, у подальшому підвищенні глобальної 

привабливості та інноваційної спроможності ЄС. 

Окремий розділ Комяніке присвѐчено характеристиці особливостей 

співпраці з різними країнами та регіонами. Основоположна ідеѐ Стратегії 

R&I-2021 у даному контексті полѐгаю в тому, що ЄС маю співпрацявати з 

країнами, що не входѐть до ЄС, за допомогоя модульованого підходу, 

ѐкий ураховую специфіку та няанси взаюмин, заснований на взаюмності, 

рівних умовах та повазі до основних прав і спільних цінностей. 

Підкреслено, що ЄС маю залишатисѐ сильним і відкритим партнером, 

прагнучи шлѐхом цілеспрѐмованої співпраці посилити власний досвід у 

клячових сферах R&I. У той самий час ЄС повинен спільно розроблѐти 

ініціативи длѐ підтримки країн, ѐкі бажаять модернізувати свої 

дослідницькі та інноваційні екосистеми. Отже, «няансовані та модульовані 

підходи» у сфері R&I виокремлено, перш за все, длѐ індустріальних країн, 

що не входѐть до ЄС (у цьому рѐду окремо визначено пріоритети співпраці 

з США, з ѐкими ЄС об’юдную високий рівень науково-дослідницького та 

інноваційного потенціалу та спільні цінності й принципи, та з групоя 

великих наукових держав, такими ѐк Канада, Японіѐ, Південна Кореѐ, 

Сінгапур, Австраліѐ та Нова Зеландіѐ, з ѐкими ЄС також підтверджую 

прагненнѐ до розширеннѐ своюї співпраці, у тому числі шлѐхом вивченнѐ 

нових можливостей длѐ тіснішої взаюмодії, наприклад, асоціації в межах 

програми «Horizon Europe». 

Достатньо докладно виписано пріоритети співпраці з Китаюм ѐк з 

економічним конкурентом та системним суперником ЄС. Євроуніѐ прагне 

досѐгненнѐ у співпраці з Китаюм рівних умов і взаюмності, дотримуячись 

при цьому фундаментальних цінностей, високих етичних і наукових 

стандартів доброчесності. Разом із тим ЄС поставив за мету вжити заходів, 
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щоб використати великий дослідницький та інноваційний потенціал 

Китая. Це маю заохочувати університети та науково-дослідні установи 

забезпечити більш високий рівень взаюмності та взаюмної вигоди у 

співпраці з китайськими колегами. До держав, співпрацѐ з ѐкими 

«няансована» у Комяніке, віднесено також Індія і Росія. 

У Документі сформульовано принципи співпраці з країнами-

нечленами ЄС, що входѐть до Європейської асоціації вільної торгівлі, 

знаходѐтьсѐ в регіоні Західних Балкан, з Туреччиноя, країнами Східного 

партнерства та Південного сусідства (Eastern Partnership & Southern 

Neighbourhood) та з Великоя Британіюя. Достатньо докладно виписано 

перспективи R&I співпраці з країнами Африки, Латинської Америки та 

Асоціацііюя держав Південно-Східної Азії (ASEAN). 

У висновках до Комяніке справедливо зазначено, що сучасний швидко 

зміняваний світ вважаю науку і технології клячовими рушійними силами 

зовнішньої політики, отже слід брати до уваги і враховувати, що вони 

знаходѐтьсѐ в центрі геополітичної напруженості. Це вимагаю поглибленнѐ 

співпраці на основі відкритості, рівних умов і поваги до основних прав і 

цінностей, а також підтримки відкритої стратегічної автономії ЄС.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Нова 

стратегіѐ ЄС, представлена в Комяніке «Глобальний підхід до наукових 

досліджень та інновацій. Європейська стратегіѐ міжнародного 

співробітництва у мінливому світі» (ЕС, 2021а), спрѐмована на зміцненнѐ 

глобальної інноваційної екосистеми, наукового потенціалу длѐ вирішеннѐ 

найбільш актуальних проблем, ѐкі стоѐть перед лядством. Такого висновку 

дійшли, що особливо важливо длѐ нас, представники ювропейської 

академічної громади в численних обговореннѐх, ѐкі відбувалисѐ у процесі 

прийнѐттѐ Документу та в наступні місѐці. Нова стратегіѐ ретельно враховую 

актуальні геополітичні, геоекономічні та геотехнологічні проблеми, 

суперечності й ризики сучасного світу. Зростаннѐ та загостреннѐ означених 

ризиків зумовили формуляваннѐ низки підходів до розвитку глобального 

співробітництва: багатосторонність, заснована на правилах; відкрита 

стратегічна автономіѐ Європи; «Команда Європи», модульований підхід. 

Успішна робота над реалізаціюя Стратегії R&I-2021 передбачаю 

досѐгненнѐ синергії зусиль науковців, інноваторів та освітѐн, що ю 

особливо значимим у контексті завдань сталого розвитку ООН. Тому 

принципи співробітництва, сформульовані у стратегії R&I-2021, а саме, 

академічна свобода, дослідницька етика та доброчесність, гендерна 

рівність, різноманітність та інклязивність, відкриті дані і відкрита наука, 
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міжнародні стандарти діѐльності, прийнѐттѐ рішень на основі фактичних 

даних перетворилисѐ на категоричний імператив діѐльності університетів, 

у тому числі українських. Університетський R&I сектор становить вагому 

діюву силу реалізації абсолятної більшості програм та проюктів, що будуть 

та вже задіѐні в Рамковій програмі «Горизонт Європа». 

Подальшого аналізу потребуять пропозиції ювропейської 

академічної громади щодо нових підходів у сфері R&I ѐк складової місії 

вищої школи, сформульовані, передусім, в актуальних документах 

Європейської асоціації університетів, розроблених у 2020-2021 рр. 
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РЕЗЮМЕ 
Сбруева Алина, Козлов Дмитрий, Козлова Елена, Чистякова Ирина. Новаѐ 

стратегиѐ ЕС в области исследований и инноваций (R&I): приоритетные направлениѐ и 

подходы к реализации. 

В исследовании представлена характеристика новых подходов к развития 

глобального сотрудничества ЕС в области исследований и инноваций (R&I), 

примененных в новой стратегии, провозглашенной в 2021 году в контексте 

развитиѐ Рамочной программы «Горизонт Европы». Выѐвлены геополитические, 

геоэкономические и геотехнологические факторы, которые обусловили приоритеты 

новой стратегии R&I. Анализируятсѐ основные направлениѐ глобального 

сотрудничества ЕС в области R&I и организационные подходы их реализации. 

Выѐвлены особенности задекларированного в Стратегии модульного подхода ЕС к 

сотрудничеству в области R&I с разными странами и геополитическими регіонами 

современного мира.  

Ключевые слова: стратегиѐ, Европейский сояз, исследованиѐ и инновации 

(R&I), международное сотрудничество, поход. 

SUMMARY 
Sbruieva Alina, Kozlov Dmytro, Kozlova Olena, Chystiakova Iryna. New EU strategy 

in the field of research & innovation (R&I): content priorities and approaches to 

implementation. 

The purpose of the article is to identify and generalize content priorities and 

approaches to the development of international cooperation of the European Union in the 

field of research and innovation (R&I) applicable in the EU strategy proclaimed within the 

framework of the introduction of the Framework Program “Horizon Europe”. In the context 

of the implementation of the research objective, methods of genetic and causal analysis, 

structural and logical analysis, differentiation and modularization were used. 

It has been found that the new EU strategy is presented in the Communication from 

the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions “Global Approach to Scientific Research and 

Innovation. The European strategy of international cooperation in a changing world” (2021) 

aims to strengthen the global innovative ecosystem, scientific potential to address the most 

relevant problems facing humanity. The new strategy takes into account the actual 

geopolitical, geoeconomic and geotechnological problems, contradictions and the risks of the 

modern world. Growth and exacerbation of these risks led to the formulation of a number of 

approaches to the development of global cooperation: multilateralism, based on rules; open 

strategic autonomy of Europe; “Team of Europe”, modulated approach. 

It is shown that the content priorities of the EU international cooperation in the field 

of R&I are the discharge of such global problems as climate change, biodiversity crisis, 

environmental pollution, resource depletion, infectious diseases, including crisis situations, as 

well as the enhancement of transition to green and digital technology.  

Successful work on implementing the R&I-2021 Strategy provides for the synergy of 

efforts of scientists, innovators and educators, which are particularly significant in the 
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context of the UN SDG. Therefore, the principles of cooperation formulated in the R&I-2021 

Strategy, namely academic freedom, research ethics and integrity, gender equality, diversity 

and inclusiveness, open data and open science, international standards of R&I activities, 

evidence-informed policymaking turned into a categorical imperative of researchers, 

innovators and educators around the world. 

Key words: strategy, European Union, Research and Innovation (R&I), international 

cooperation, approach. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА: ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В УКРАЇНІ Й ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
 

Тенденції технологічної еволяції цифрового суспільства зумовляять 
формуваннѐ запиту на професії, ѐкі ю запорукоя захищеності громадѐн у 
нестабільних умовах. У контексті сучасних загроз і викликів питаннѐ забезпеченнѐ 
ринку праці кваліфікованими фахівцѐми в галузі кібербезпеки ю пріоритетом 
державної політики, що потребую вдосконаленнѐ освітньої бази длѐ їхньої 
підготовки. У статті висвітлено сутність термінів, що визначаять специфіку  
приналежності до діѐльності в галузі кібербезпеки. Проаналізовано чинники  
затребуваності й аспекти професійної діѐльності кіберфахівців в Україні та Великій 
Британії. Виокремлено гуманітарний складник оптимізації підготовки кадрів длѐ 
кібербезпекової галузі. 

Ключові слова: кібербезпека, фахівець із кібербезпеки, кіберпростір, професійна 

діѐльність, професіѐ, підготовка, університет, розвиток, аспект, сучасний.  
 

Постановка проблеми. У наш час затребуваність суспільством 

підготовлених кваліфікованих кадрів у галузі кібербезпеки зумовлена 

повсядним упровадженнѐм інноваційних інформаційно-комп’ятерних 

технологій, що призводить до зміни форм, способів, інструментів діѐльності 

сучасного громадѐнина у вимірі цифрової дійсності. Зростаю попит на 

професіоналів, коло компетентностей ѐких уможливляю забезпеченнѐ 

захисту й міцності всіх ланок «цифрового ланцяга» – численних сфер 

лядської активності, що передбачаять перехід у віртуальну, цифрову 

площину або залежать від безперебійного функціонуваннѐ комп’ятерно-

комунікаційних мереж та електронних сервісів.  

Долучимосѐ до думки українських науковців щодо усвідомленості 

того факту, що сьогодні «перед національноя освітоя поставлено ѐкісно 

нові завданнѐ, що відображаять нові світові тенденції» (Бюлова, 2021, 

с. 489). У цьому сенсі у вітчизнѐних закладах вищої освіти, зокрема, 

технічних університетах, відбуваятьсѐ позитивні зрушеннѐ щодо сучасного 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

251 

формату підготовки фахівців із кібербезпеки – до освітньої діѐльності в 

цьому напрѐмі залучаятьсѐ кваліфіковані інженерно-педагогічні кадри, 

напрацьовуютьсѐ освітньо-нормативне підґрунтѐ, що регуляю механізм 

підготовки майбутніх кіберфахівців, створяятьсѐ програми, проюкти, 

заходи, спрѐмовані на реалізація творчого потенціалу й формуваннѐ 

їхнього практичного досвіду. Разом із тим, професійна система підготовки 

кадрів длѐ кібергалузі ще не сформована настільки потужно, щоб упевнено 

стверджувати про її фундаментальність і ефективність у вітчизнѐному 

сегменті: розробленості потребую методологіѐ вишколу, 

взаюмоузгодженості – зміст, завданнѐ, вимоги та результат підготовки; 

актуальними залишаятьсѐ матеріально-технічні аспекти забезпеченнѐ.  

У зазначеному контексті окресляютьсѐ необхідність досліджувати  

освітній досвід країн, урѐди ѐких маркуять розвиток кібербезпекової галузі 

ѐк пріоритет, що ю запорукоя економічної стабільності й державної 

непорушності. З оглѐду на це проаналізуюмо аспекти, дотичні до розуміннѐ 

призначеності професії в галузі кібербезпеки, зокрема, через призму 

порівнѐльного досвіду Великої Британії ѐк одніюї з найбільш потужних 

держав світу за рівнем розвитку інноваційних технологій і світового взірцѐ 

ѐкості освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. У розділі 2 тексту чинної «Стратегії 

кібербезпеки України» (2021) щодо стану реалізації положень «Стратегії…» 

від 2016 р. зазначено, що «було докладено зусиль до становленнѐ та 

розвитку національної системи кібербезпеки», однак «невирішеними 

залишилисѐ питаннѐ оперативного обміну інформаціюя про кіберзагрози, 

ефективної системи підготовки кадрів та діювої моделі державно-

приватного партнерства» і, крім того, «недостатніми ю організаціѐ і 

проведеннѐ наукових досліджень у сфері кібербезпеки» (Про рішеннѐ 

Ради…, 2021). З-поміж низки описаних у документі передумов, що 

формуять загрози длѐ національного кіберпростору, визначено, зокрема, 

«невідповідність сучасним вимогам рівнѐ підготовки та підвищеннѐ 

кваліфікації фахівців із питань кібербезпеки та кіберзахисту…» (Про 

рішеннѐ Ради…, 2021). Визнаннѐ актуальності проблеми на державному 

рівні в нашій країні засвідчую, що в такому потужному сегменті 

національної безпекової політики ѐк у найближчій (особливо в зв’ѐзку з 

гібридноя агресіюя, від ѐкої потерпаю наша країна), так і у віддаленій (з 

оглѐду на постійний науково-технічний розвиток і вдосконаленнѐ 

комп’ятерних технологій, що створяю також ризики їхнього 

недоброчесного використаннѐ) перспективах триватиме складна, кропітка 
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робота, зокрема, у напрѐмі забезпеченнѐ кібербезпекової галузі 

кваліфікованими, компетентними кадрами.  

У цій площині, незважаячи на порівнѐно молодий, у реаліѐх фахової 

підготовки у вітчизнѐній системі вищої освіти, вік професії, назва ѐкої в 

широкому сенсі відома ѐк «фахівець із кібербезпеки», науковцѐми 

вироблено певний досвід теоретичного, методичного, освітньо-

нормативного контекстів вишколу майбутніх кіберфахівців, що засвідчуять 

наукові роботи Б. Бистрової (вивчено проблематику професійної підготовки 

бакалаврів із кібербезпеки в закладах вищої освіти США) (2018), Б. Брайко 

(досліджено специфіку професійної підготовки магістрів із кібербезпеки в 

університетах Великої Британії) (2020), І. Діордіци (висвітлено недоліки в 

проюктуванні освітньо-нормативної бази підготовки фахівців із кібербезпеки) 

(2017), О. Євсякової (проаналізовано  особливості підготовки фахівців у сфері 

кібербезпеки у вимірі розвитку сучасного суспільства) (2021), О. Матвійчук-

Юдіної (визначено концепція формуваннѐ компетентностей фахівців у сфері 

інформаційних технологій та кібербезпеки (2019). Разом із тим, зважаячи на 

чинник часу щодо гармонізації освітньо-професійної підготовки фахівців 

кібергалузі з випереджальним ювропейським освітнім досвідом, ми прагнемо 

послідовно продовжувати вивченнѐ проблемних аспектів, акцентуаціѐ на 

ѐких уможливить детальніше розкриттѐ сутності фаху в галузі кібербезпеки в 

сучасному вимірі й розробленнѐ алгоритму оптимізації підготовки кадрів длѐ 

ціюї професійної сфери. 

Мета статті. Вивченнѐ аспектів професійної підготовки кіберфахівців ю 

концептуальноя частиноя пошукувань, що формуять зміст нашого 

наукового дослідженнѐ. Метоя статті ю висвітленнѐ в зіставному контексті  

окремих чинників, що сприѐять формування чіткішого уѐвленнѐ про 

специфіку діѐльності в галузі кібербезпеки в Україні й Великій Британії. 

Методи дослідження. Наш науковий пошук сфокусовано в 

порівнѐльній площині; напрацяваннѐ матеріалу статті за своюя специфікоя 

спираютьсѐ на метод аналізу. Логіку викладу сформовано на основі 

порівнѐльного аналізу нормативно-законодавчої бази, джерел, 

репрезентованих українськими та британськими інформаційними ресурсами 

й наукових досліджень учених. 

Виклад основного матеріалу. Парадигма цифровізації ѐк виѐву 

сучасного етапу науково-технічного прогресу й мегатренду технологічного 

розвитку суспільства ґрунтуютьсѐ на використанні інноваційних технологій, що 

трансформуять зміст і способи лядської діѐльності в багатьох сферах. 

Спостережено, що в ХХ столітті «лядство, використовуячи сучасні 
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інформаційно-комунікаційні технології, розширило значеннѐ інформації в 

ѐкості ресурсу свого розвитку, збільшено й значеннѐ інтелектуальних 

можливостей громадѐн», а в наш час потужним ресурсом, що даю змогу 

істотно збільшити ефективність та продуктивність діѐльності, ю цифрові дані та 

мережеві транзакції ѐк клячові фактори та засоби виробництва (Соснін, 2020; 

Україна 2030Е…). У цьому контексті чітких обрисів набуваю питаннѐ сталості 

кіберпростору – віртуального електронного середовища, у ѐкому процеси 

збереженнѐ, модифікації, обміну інформації і даних зумовлені взаюмодіюя 

обчислявального складника, функціонуваннѐм електронних комунікаційних 

мереж, роботоя електронних комунікацій, опосередкованої відповідними 

технічними засобами й пристроѐми. Вирішеннѐ проблем забезпеченнѐ 

стійкості кіберпростору до втручань – від зловмисних маніпулѐцій із 

особистими даними до збоїв у системі критичної інфраструктури (банки, 

енергетика, виробництво тощо) в глобальних масштабах підпадаю в зону 

компетентностей фахівців із кібербезпеки. Попит на кіберфахівців 

зумовлений, передусім, необхідністя забезпеченнѐ програмного та 

технічного захисту інформації, що становить державну або комерційну 

таюмниця в таких сферах: приватні й державні підприюмства різного профіля; 

науково-дослідні установи; органи державного управліннѐ та місцевого 

самоврѐдуваннѐ; підрозділи кіберполіції Міністерства внутрішніх справ; 

Державна податкова служба; Державна митна служба; Державна служба 

спеціального зв’ѐзку та захисту інформації; банківські установи та бізнес-

структури; підрозділи захисту інформації залізничного та повітрѐного 

транспорту (Національний університет…). Зазначений контекст трансляю 

ідея про те, що фахівець із кібербезпеки – це охоронець порѐдку в цифрову 

епоху (Cybersecurity guide). Водночас слушноя ю думка дослідника 

проблематики кібербезпеки I. Діордіци, ѐкий відзначаю гуманістичний 

складник змісту професійної діѐльності фахівців із кібербезпеки, пов’ѐзуячи її 

«не з власне технічними питаннѐми, а із захистом прав лядини через 

повноцінне функціонуваннѐ суспільних і державних інституцій, розвиток 

громадѐнського суспільства» (Діордіца, 2017, с. 52). 

Незважаячи на об’юктивні труднощі, зумовлені, передусім, 

політичноя й економічноя нестабільністя в нашій державі, й освітніми, 

що наразі триваять, реформами на всіх рівнѐх на шлѐху до консолідації з 

вимогами ЄС, вітчизнѐна технічна вища освіта, узгоджуячись із ритмом 

часу і потребами сьогоденнѐ, долаю непростий шлѐх трансформації її змісту 

з переоріюнтаціюя підготовки фахівців длѐ реального життѐ та практичної 

реалізації вмінь і знань у професійній діѐльності. Так, кадровий потенціал 
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длѐ кібергалузі забезпечуютьсѐ, у першу чергу, технічними закладами 

вищої освіти України. Зокрема, маять напрацьовану навчально-методичну 

базу длѐ підготовки кіберфахівців Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігорѐ Сікорського» (Фізико-

технічний інститут, кафедра інформаційної безпеки), Національний 

авіаційний університет (факультет кібербезпеки, комп’ятерної та 

програмної інженерії, кафедра безпеки інформаційних технологій), 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

(факультет комп’ятерних та інформаційних технологій, кафедра 

обчислявальної техніки та програмуваннѐ), Національний університет 

«Львівська політехніка» (Інститут комп’ятерних технологій, автоматики та 

метрології, кафедра захисту інформації), Державний університет «Одеська 

політехніка» (Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, 

кафедра кібербезпеки та програмного забезпеченнѐ), Вінницький 

національний технічний університет (факультет інформаційних технологій 

та комп’ятерної інженерії, кафедра вищої математики; факультет 

менеджменту та інформаційної безпеки, кафедра менеджменту та безпеки 

інформаційних систем). І це далеко не повний перелік освітніх інституцій в 

Україні, керівництво ѐких усвідомляю гостроту запиту ринку праці й 

суспільства на кіберфахівців і перспективність розвитку кібербезпекової 

галузі в сучасному вимірі цифровізації ѐк мегатренду глобальної спільноти. 

Длѐ чіткішого розуміннѐ змісту діѐльності, що маркуютьсѐ зазначеним 

професіонімом (слід зауважити, що таке узагальнене формуляваннѐ назви 

професії відсутню в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій»), звернімосѐ до обґрунтуваннѐ сутності понѐттѐ 

«кібербезпека». На сайтах випускових кафедр, що залучаять абітуріюнтів і 

займаятьсѐ підготовкоя майбутніх фахівців із кібербезпеки за 

спеціальністя 125 «Кібербезпека» (галузь знань 12 «Інформаційні 

технології») подаютьсѐ роз’ѐснявальна інформаціѐ щодо змісту 

спеціальності, цілей, завдань підготовки й перспектив працевлаштуваннѐ, у 

контексті ѐкої кібербезпека визначаютьсѐ ѐк «застосуваннѐ технологій і 

методів захисту комп’ятерних систем, мереж, програм і даних у 

кіберпросторі від несанкціонованого доступу, зміни, знищеннѐ та інших 

кіберзагроз», «інженерна спеціальність, призначена длѐ підготовки 

фахівців, ѐкі володіять набором засобів забезпеченнѐ безпеки 

кіберсередовища, ресурсів організацій і користувачів» (Інформаційний 

сайт абітуріюнта ТНТУ; ICT). На думку М. Грайворонського (кафедра 

інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ ім. 
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І. Сікорського»), розширеність предмету кібербезпеки ґрунтуютьсѐ на 

підставах того, що «кіберпростір охопляю і комп’ятерні мережі, і всі 

пристрої, ѐкі в цих мережах працяять, і всі комп’ятерні технології, і 

лядей, ѐкі ці технології і пристрої застосовуять». Отже, робота фахівцѐ з 

кібербезпеки масштабована до виѐву вразливості в системі, відстеженнѐ 

надзвичайних подій у мережі, установленнѐ захисного софту й 

обладнаннѐ, вживаннѐ заходів длѐ нейтралізації кіберзагроз (ДУIТЗ). 

Понѐттѐ «фахівець із кібербезпеки» ввібрало достатньо широкий 

зміст діѐльності з поглѐду професійних можливостей і компетентностей; 

разом із тим, у реальному професійному середовищі таких фахівців 

диференціяять відповідно до специфіки обраного напрѐму й сукупності 

методів, що використовуятьсѐ длѐ забезпеченнѐ безпеки відповідного 

об’юкта. Зазначений аспект наразі відображено в оновленому 

Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» через унесеннѐ (відповідно до тенденцій розвитку сучасного 

суспільства й потреб ринку праці) переліку «професійних назв роботи» за 

спільним кодом професії 2139.2. Фахівці кібербезпекової сфери 

розмежовуятьсѐ за зонами професійної компетентності, що, таким чином, 

значно розширяю діапазон застосуваннѐ знань і вмінь. Так, випускник 

технічного університету або технічного факультету закладу вищої освіти, 

працевлаштовуячись, може оріюнтуватисѐ на перелік відповідних професій 

у КП: аналітик загроз безпеки, аналітик систем захисту інформації та оцінки 

вразливостей, аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних 

систем, дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту інформації), експерт-

криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації), експерт-

криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації), 

слідчий з кіберзлочинів, фахівець з криптографічного захисту інформації, 

фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології), 

фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту, фахівець з реагуваннѐ 

на інциденти кібербезпеки, фахівець з тестуваннѐ систем захисту 

інформації, фахівець з технічного захисту інформації, фахівець сфери 

захисту інформації (Наказ…, 2021). Принагідно зазначимо доцільність 

звірѐннѐ назв професій за Національним класифікатором України ДК 

003:2010 «Класифікатор професій» з метоя уникненнѐ термінологічної 

плутанини й розуміннѐ аспектів і напрѐмів професійної діѐльності осіб у тій 

чи іншій галузі. Так, відповідно до «КП», «фахівець» – це складник назв 

певних професійних робіт. В описі розділу класифікації відповідної професії 

передбачаютьсѐ, що фахівець володію знаннѐми в одній чи більше галузѐх 
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природознавчих, технічних і гуманітарних наук і маю освітня кваліфікація 

за початковим (коротким циклом) рівнем вищої освіти і в окремих 

випадках – першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти» (Наказ…, 2021; 

Національний класифікатор). На противагу зазначеному, «у повсѐкденному 

житті ми сприймаюмо «фахівцѐ» ѐк лядину, що володію спеціальними 

знаннѐми й навичками в будь-ѐкій галузі, простіше кажучи – майстра своюї 

справи» (Носіков, 2021). У «Словнику української мови» фахівець 

тлумачитьсѐ ѐк «той, хто досконало володію ѐкимось фахом, маю високу 

кваліфікація, глибокі знаннѐ з певної галузі науки, техніки, мистецтва 

тощо; спеціаліст» (Словник…). Тобто, вже усталений у професійному й 

суспільному обігу професіонім «фахівець із кібербезпеки» розширено 

маркую задіѐність у кібербезпековій галузі й використовуютьсѐ в загальному 

контексті володіннѐ професійноя справоя. Водночас, конкретніші, 

прикладні аспекти фахового змісту діѐльності в сфері кібербезпеки 

зафіксовані в зазначених вище назвах професійних робіт у «КП».  

У професійній лексиці англійської мови віднесеність до діѐльності в 

кібербезпековій галузі передаютьсѐ через професіонім, семантика ѐкого  

вирізнѐютьсѐ узагальненістя позначуваного фаху – «cyber security 

specialist» («фахівець із кібербезпеки»). Поліваріантність терміна 

«кібербезпека» знаходить виѐв у позначенні ним галузі діѐльності; 

спеціальності (в українській освітньо-нормативній документації – «125 

Кібербезпека»), а, наприклад, на сайті Ради кібербезпеки Сполученого 

Королівства кібербезпека тлумачитьсѐ ѐк «мультидисциплінарна 

професіѐ» (UK Cyber security council). З прив’ѐзкоя до цього визначеннѐ 

подано назви спеціалізацій («specialisms»), зумовлених відповідними 

напрѐмами (секторами) діѐльності: цифрова криміналістика (digital 

forensics), cyber threat intelligence (розвідка кіберзагроз), cyber security 

management (управліннѐ кібербезпекоя), secure operations (безпечні 

операції), incident response (реагуваннѐ на інцидент), network monitoring & 

intrusion detection (моніторинг мережі та виѐвленнѐ втручань), 

cryptography & communications security (криптографіѐ та безпека 

комунікацій), identity & access management (управліннѐ ідентіфікаціюя та 

доступом), data protection & privacy (захист даних і конфіденційність), 

secure system architecture & design (архітектура та проюктуваннѐ безпечної 

системи), secure system development (розробка безпечної системи), security 

testing (тестуваннѐ безпеки), cyber security governance & risk management 

(управліннѐ кібербезпекоя та ризиками), cyber security audit & assurance 

(аудит та забезпеченнѐ кібербезпеки) (UK Cyber security council). Важливо 
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підкреслити, що в реаліѐх акумуляваннѐ британського освітньо-

професійного досвіду в цій сфері всі ці грані реалізації кібербезпекової 

діѐльності вписані в гуманістичну парадигму взаюмовідносин, що 

ґрунтуятьсѐ на сукупності психологічних складників, морально-етичних 

принципів і ціннісних ставлень. Передусім, мова йде про 

лядинооріюнтованість комп’ятерів і комп’ятерних технологій; розуміннѐ 

шлѐхів взаюмодії лядини з цифровими системами або через їх 

застосуваннѐ: розуміти принципи розробленнѐ длѐ цільових користувачів і 

також розуміти, ѐк працяять і ѐк використовуять ці системи зловмисники. 

Важливе значеннѐ також надаютьсѐ врахування таких психолого-

соціальних складників професійної інтеракції, ѐк практичність (зручність і 

простота використаннѐ), довіра, практика співпраці, соціальна 

інтегрованість, громадѐнськість, культурне розмаїттѐ та взаюмозв’ѐзок 

мікросоціальних взаюмодій і глобальних структур (Cyber security Oxford). 

Такий зразок мікрорівнѐ соціальних відносин в умовах освітньо-

професійної діѐльності вписуютьсѐ в зміст гуманістичного дискурсу, в ѐкому 

«загальнолядські цінності, їх внутрішній ідейний потенціал і соціально-

культурний зміст експліцитно транспонуятьсѐ на весь духовний простір 

сучасної цивілізації» (Матвіюнко, 2005, с.60). На таких засадах здійсняютьсѐ 

вишкіл фахівців із кібербезпеки у взірцевих закладах освіти, що 

репрезентуять британську вищу освіту ѐк бренд, насамперед, 

Оксфордському університеті з його потужноя, що базуютьсѐ на 

фундаментальній методології й інноваційних технологіѐх, школоя 

кібербезпеки «Cyber security Oxford» – спільнотоя дослідників та експертів 

галузі; Кембріджському університеті (Cambridge Cybercrime Centre – 

Кембриджський центр кіберзлочинності – мультидисциплінарна ініціатива 

кафедри комп’ятерних наук і технологій, Інституту кримінології та 

яридичного факультету) (Cyber security Oxford; University of Cambridge). 

Грунтовні програми підготовки кіберфахівців маять університети Великої 

Британії, з великої кількості ѐких кібербезпеку вивчаять, зокрема, у 

Лондонському університеті Метрополітен, Бристольському університеті, 

Норвічському університеті, Кентському університеті, Сасекському 

університеті, Единбурзькому університеті, Дублінський університеті. 

Аналіз стану кібербезпеки, принципи державної політики в цьому 

напрѐмі й перспективи розвитку галузі в Сполученому Королівстві 

зафіксовано в «Національній стратегії кібербезпеки» на 2016-2021 роки, у 

передмові ѐкої зазначено, що Сполучене Королівство – «один із світових 

лідерів серед цифрових націй». У документі наголошуютьсѐ на тому, що 
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«значноя міроя добробут громадѐн залежить від здатності захистити 

технології, дані від великої кількості загроз, що стоѐть перед суспільством» 

(National Cyber Security Strategy). Водночас, незважаячи на те, що Велика 

Британіѐ – одна з країн світу з найрозвинутішоя економікоя й із усталеноя 

еталонноя системоя освіти, потребуять вирішеннѐ питаннѐ, що 

стосуятьсѐ нарощуваннѐ лядського ресурсу длѐ забезпеченнѐ 

британського ринку праці кваліфікованими кадрами в галузі кібербезпеки. 

Такі проблеми існуять і, зокрема, знаходѐть виѐв у низькому рівні 

підготовки кадрів; нестачі кваліфікованих кадрів і знань, щоб задовольнити 

потреби в кібербезпеці в масштабах державного і приватного секторів; 

низькому рівні обізнаності про кібербезпеку серед персоналу в компаніѐх. 

Дефіцит фахівців у кібергалузі зумовлений недостатньоя кількістя 

молодих лядей, ѐкі обираять ця професія; недостатнім висвітленнѐм 

концепцій кібернетичної та інформаційної безпеки в програмах 

комп’ятерних курсів; нестачея кваліфікованих викладачів длѐ підготовки 

ціюї професії (National Cyber Security Strategy). 

Шлѐхи подоланнѐ згаданих проблем вбачаятьсѐ у визначенні 

сукупності довгострокових, скоординованих заходів, ѐкі повинні прийнѐти 

урѐдові органи, підприюмства, освітні установи та наукові організації длѐ 

того, щоб забезпечити стабільну підготовку сертифікованих фахівців із 

кібербезпеки відповідно до необхідних стандартів (National Cyber Security 

Strategy). У цьому контексті суттюву допомогу в реалізації державної 

політики розвитку кібербезпекового виміру надаю Рада кібербезпеки 

Великої Британії, саморегулівний орган у сфері освіти та кваліфікацій. Будь-

ѐка організаціѐ, ѐка зацікавлена в просуванні, підтримці та розвитку 

кібербезпекових професій, може подати заѐвку на членство (в Раді…). 

Діѐльність органу полѐгаю в пропагуванні, популѐризації професії в межах 

Сполученого Королівства і забезпеченні високих професійних стандартів 

через призму передових практик та інтелектуального лідерства, наданнѐ 

інструментів длѐ розвитку кар’юри й освітніх ресурсів у секторі 

кібербезпеки, вплив на урѐд, промисловість та наукові кола (RealWire; The 

UK Cyber security council).  

Потужне підґрунтѐ длѐ реалізації плану розвитку кібербезпекової 

галузі сформоване Національним центром кібербезпеки Великої Британії, 

що активно функціоную на засадах використаннѐ знань із кібербезпеки длѐ 

наданнѐ практичних рекомендацій організаціѐм, використаннѐ галузевого 

й академічного досвіду длѐ розвитку можливостей кібербезпеки у Великій 
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Британії, підтримки важливих організації Великої Британії, широкого 

громадського сектору, промисловості (National cyber security centre). 

Отже, міцність взаюмозв’ѐзку інформаційного й кібернетичного прос-

торів, зокрема їхніх національних сегментів, а також трансформована в такій 

парадигмі цифрова активність громадѐн і комплекс електронних  сервісів, що 

опосередковуять життюдіѐльність сфер суспільства, – все це, безумовно, 

потребую розбудови потужного фундаменту длѐ здійсненнѐ  «охоронних» 

кібербезпекових заходів кваліфікованими, освіченими кадрами.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Здійснений у 

статті аналіз складників, що формуять концепція забезпеченнѐ кадрів і зміст 

професійної діѐльності в галузі кібербезпеки переконую в тому, що в цій 

царині існую широке коло питань, ѐкі потребуять подальшого ретельного 

вивченнѐ в зіставній площині соціально-економічних, професійних, освітніх, 

педагогічних реалій, проблем, тенденцій, ідей, цінностей, закумульованих в 

українському та британському досвіді з метоя розбудови цілісної парадигми 

підготовки кіберфахівців на тлі актуальних запитів суспільства і глобальних 

викликів, що трансформуять його потреби, виводѐчи сучасну спільноту на 

новий технологічний рівень розвитку.  

Одним із важливих чинників професійного твореннѐ кадрів ю 

«міждисциплінарна педагогічно-психологічна підготовка фахівців длѐ 

подальшого саморозвитку і праці в різних галузѐх освіти, науки та 

інженерії» (Системи технічного захисту інформації, 2020). Такий підхід 

вимагаю обґрунтованої необхідності вивченнѐ майбутніми кіберфахівцѐми 

дисциплін гуманітарного циклу й іноземних мов зокрема. Так, програмні 

результати навчаннѐ (п. 7, ПРН 1) освітньо-професійної програми длѐ 

бакалаврів спеціальності 125 «Кібербезпека» (Фізико-технічний інститут 

«КПІ ім. І. Сікорського») оріюнтовані на застосовуваннѐ «знаннѐ державної 

та іноземних мов з метоя забезпеченнѐ ефективності професійної 

комунікації» (Системи технічного захисту інформації, 2020). 

Прогресивним кроком і маркером далекоглѐдності в усвідомленні 

британським урѐдом значущості іноземних мов длѐ вмонтуваннѐ 

інформації про проблематику, розвиток і перспективи кібербезпеки в 

глобалізаційний контекст ю відображеннѐ безпекової політики в шести 

іншомовних (арабськоя, португальськоя, китайськоя, французькоя, 

російськоя, іспанськоя мовами) варіантах «Національної стратегії 

кібербезпеки»  Сполученого Королівства (GOV. UK…). 

У такому гуманітарному вимірі викладений у статті зміст 

дослідницького пошуку зоріюнтований на долученнѐ до наукового 
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порівнѐльного дослідженнѐ про специфіку іншомовної підготовки фахівців із 

кібербезпеки в технічних університетах Великої Британії. Висвітленнѐ ж 

сутності професійної підготовки й діѐльності фахівців ю необхідноя 

передумовоя длѐ наукової експертизи проблематики іншомовного навчаннѐ 

й обґрунтуваннѐ актуальності іншомовної підготовки майбутніх кіберфахівців. 

Резямуюмо вищезазначене думкоя про те, що розгортаннѐ 

кіберпростору, зумовлене інтенсивним розробленнѐм інноваційних 

цифрових технологій, ѐкі активно впроваджуятьсѐ в сфери життѐ суспільства, 

створяю запит на обмін професійноя інформаціюя і співробітництво в галузі 

кібербезпеки в міжнародному вимірі, що ґрунтуютьсѐ на здійсненні 

комунікації іноземними мовами. Беручи до уваги начасність такого дискурсу, 

з’ѐсуваннѐ проблем іншомовної підготовки кіберфахівців буде формувати 

зміст наших подальших наукових розвідок.  
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РЕЗЮМЕ 

Ящук Ольга. Кибербезопасность: сравнительные аспекты профессиональной 

деѐтельности в контексте подготовки кадров в Украине и Великобритании.  

Тенденции технологической эволяции цифрового общества обуславливаят 

запрос на профессии, ѐвлѐящиесѐ залогом защищенности граждан в нестабильных 

условиѐх. Вопрос обеспечениѐ рынка труда квалифицированными специалистами в 

киберсфере – приоритет государственной политики, требуящий 

совершенствованиѐ образовательной базы длѐ их подготовки. В статье отражена 

сущность терминов, определѐящих специфику принадлежности к деѐтельности в 

области кибербезопасности. Проанализированы факторы востребованности и 

аспекты профессиональной деѐтельности киберспециалистов в Украине и 

Великобритании. Обоснована гуманитарнаѐ составлѐящаѐ оптимизации 

подготовки кадров длѐ кибербезопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, специалист по кибербезопасности, 

киберпространство, профессиональнаѐ деѐтельность, профессиѐ, подготовка, 

университет, развитие, аспект, современный. 

SUMMARY 

Yashchuk Olga. Cyber security: comparative aspects of professional activity in the 

context of training specialists in Ukraine and Great Britain. 

Nowadays the question of sustainability of cyberspace as virtual electronic 

environment, which, given intensive development of modern science and  introduction of 

innovative technologies is a global dimension of digitally transformed information and 

communication activities of people in many areas, becomes relevant. Solving the problems of 

ensuring resilience of cyberspace to interference – from malicious manipulation with 

personal data to critical infrastructure failures (banks, power system, manufacturing) on a 

global scale falls within the competence of cyber security professionals. The analysis of the 

aspects that form the concept of training  and regulate the content of professional activities 

in the field of cyber security shows that in this area there is a wide range of issues that 

require careful study in the comparative plane of socio-economic, professional, educational, 

pedagogical realities, problems, tendencies, ideas, values within Ukrainian and British 

experience practice. The aim of our study is to engage in  development of a holistic paradigm 
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for training cyber security specialists against the background of current societal demands 

and global challenges that transform people’s needs in the context of digitalization of 

professional activities. The trends of  technological evolution of digital society determine the 

formation of demand for professions, which are the key to protection of citizens in unstable 

conditions. In the context of current threats and challenges, the issue of providing labor 

market with skilled specialists in the field of cybersecurity is a priority of public policy, which 

requires improving the educational base for their training. The article highlights the essence 

of terms that define the specifics of belonging to the activities in the field of cyber security. 

Demand factors and aspects of professional activity of cyber security specialists in Ukraine 

and Great Britain have been analyzed. The humanitarian component of optimization of 

training for cyber security industry has been highlighted. The direction of further research has 

been characterized, a significant part of which is the comparative context of foreign 

language training of cyber security professionals in view of global dimension of cyber security 

policy, and thus the need to exchange professional knowledge and establish partnerships 

with international organizations, companies and institutions interested in expanding cyber 

security policy throughout the world. 

Key words: cyber security, cyber security specialist, cyberspace, professional activity, 

profession, training, university, development, aspect, modern.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

У статті висвітлено питаннѐ організації інклязивної освіти в Україні. 
Охарактеризовано нормативно-правову базу й особливості становленнѐ 
інклязивної освіти ѐк сучасної моделі освітнього процесу. Виходѐчи з аналізу наукових 
літературних джерел, обґрунтовано важливість і актуальність упровадженнѐ 
інклязивної освіти длѐ осіб із особливими освітніми потребами і без них. 
Наголошено на значному просуванні в цьому питанні з боку держави на 
законодавчому рівні. Висвітлено певні неузгодженності теоретичної та практичної 
складових реалізації інклязивної освіти в Україні.  

Ключові слова: інклязіѐ, інклязивна освіта, особи з особливими освітніми 
потребами, нормативно-правова база, сучасна модель освіти, заклади освіти, 
інклязивно-ресурсний центр, управліннѐ інклязивноя освітоя. 

 

Постановка проблеми. Проблема інклязивної освіти складна та 

дискусійна. Проте вона ю насправді соціальноя, оскільки під час її 

вирішеннѐ зачіпаятьсѐ інтереси колосальної кількості лядей. Суспільство 

маю надати будь-ѐкій лядині право вибору виду освіти залежно від її 

інтересів, потреб та можливостей. 

Уже можна говорити, що перехід до спільного навчаннѐ дітей різних 

категорій в Україні маю правову основу. На жаль, більшість позитивних 

моментів, представлених у законах, залишаятьсѐ досі лише на папері. Як і 

в багатьох прогресивних законодавчих актах, практично відсутній механізм 

реалізації, втіленнѐ їх у життѐ. З ціюї причини в суспільстві маю місце 

упереджене ставленнѐ до інклязивної освіти. У низці випадків воно 

повʼѐзане з матеріально-технічноя непідготовленістя установ системи 

загальної освіти до навчаннѐ в них дітей із відхиленнѐми в розвитку, длѐ 

ѐких необхідні менші за наповняваністя класи (від 6 до 12 осіб), 

адаптовані до їх особливих психофізичних можливостей навчальні 

програми, спеціальне дидактичне, корекційно-розвивальне обладнаннѐ, 

помічник учителѐ та асистент дитини, ѐкий буде закріплений за дитиноя та 

надаватиме їй допомогу на занѐттѐх. Крім того, штат освітніх установ маю 

бути достатньо укомплектований висококваліфікованими кадрами, що 
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сприѐю більш повному задоволення потреб в освіті та соціальній інтеграції 

дітей та підлітків з особливими освітніми потребами (ООП), оптимальній 

реалізації програм соціально-психологічного та медичного супроводу. 

Отже, питаннѐ організації інклязивної освіти ѐк сучасної моделі 

освітнього процесу в України наразі ю досить актуальним та потребую більш 

широкого висвітленнѐ. 

Мета статті – висвітлити особливості організації інклязивної освіти ѐк 

сучасної моделі освітнього процесу в України. 

Методи дослідження: аналіз науково-педагогічних та нормативно-

правових джерел інформації, узагальненнѐ досвіду впровадженнѐ 

інклязивної освіти в Україні, визначеннѐ проблем та перспектив розвитку 

сучасної інклязивної освіти в Україні. 

Аналіз актуальних досліджень. На сучасному етапі розвитку 

спеціальної освіти в Україні та інших країнах світу зростаю кількість 

досліджень, спрѐмованих на пошук ефективних шлѐхів організації і 

впровадженнѐ інтегруваннѐ дітей, ѐкі маять особливості психофізичного 

розвитку, у загальноосвітній простір (В. Бондар, Е. Данілѐвічуте, В. Засенко, 

А. Колупаюва, А. Конопльова, С. Миронова, Т. Сак, В. Синьов, Л. Шипіцина 

та ін.). Автори наголошуять на необхідності формуваннѐ нової філософії 

суспільства щодо позитивного ставленнѐ до дітей та осіб із порушеннѐми 

психофізичного розвитку та інвалідністя, толерантного ставленнѐ всіх 

учасників освітнього процесу до спільного навчаннѐ осіб із особливостѐми 

психофізичного розвитку з їх однолітками із нормотиповим розвитком (Бут, 

2015; Колупаюва, 2009; Нижник, 2004). 

Протѐгом останнього десѐтиліттѐ у працѐх відчизнѐних науковців 

С. Богданова, А. Колупаювої, Н. Найди та ін. висвітляятьсѐ дослідженнѐ 

проблеми залученнѐ осіб із особливими потребами до навчаннѐ в 

закладах освіти, їх реабілітації та соціалізації. Педагогами-практиками 

(Ю. Артемова, Л. Івахненко, В. Кулик, Г. Войтенко та ін.) активно 

розроблѐютьсѐ концепціѐ ефективної інклязивної освіти. 

Проте, незважаячи на важливість і актуальність упровадженнѐ 

інклязивної освіти, та значне просуваннѐ в цьому питанні на 

законодавчому рівні, науковці все ж констатуять серйозні проблеми ѐк у 

науковій розробці, так і в практичній реалізації зазначеного питаннѐ.  

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ переживаю докорінну зміну 

підходів до освіти та до соціокультурної політики загалом. Це зумовлено 

переоріюнтаціюя суспільства на розвиток та формуваннѐ особистісних ѐкостей 

лядини. Длѐ XXI століттѐ характерне розуміннѐ, що лише самореалізаціѐ 
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особистості ю основноя метоя будь-ѐкого соціального розвитку. Ці зміни в 

суспільній свідомості викликали поѐву нової парадигми освіти, ѐка 

спираютьсѐ на підходи та понѐттѐ, вироблені сучасноя практикоя. До них 

можна віднести, зокрема, понѐттѐ «інклязивна освіта». 

У процесі історичного поступу освітнѐ система осіб із обмеженими 

можливостѐми здоровʼѐ пройшла шлѐх від ізолѐції до інклязії. Історія 

навчаннѐ дітей із особливостѐми розвитку у школі можна умовно розбити 

на такі етапи. 

З початку до середини 60-х років ХХ століттѐ – «медична модель», 

ѐка вела до ізолѐції осіб із обмеженими можливостѐми. З середини 60-х до 

середини 80-х років – модель нормалізації, що інтегрую осіб із ООП у 

суспільне життѐ. З середини 80-х років ХХ століттѐ до нашого часу – 

«модель вкляченнѐ», тобто інклязіѐ.  

Інклязіѐ визнана більш розвиненоя, гуманноя та ефективноя 

системоя освіти не лише дітей із особливими освітніми потребами, а й длѐ 

дітей із нормотиповим розвитком.  

Отже, можна стверджувати, що інклязiѐ в освiтi – це:  

- упровадженнѐ інклязивних цінностей у практичну діѐльність;  

- сприйнѐттѐ життѐ і смерті кожної особистості ѐк однаково цінних і 

значущих; 

- допомога відчути себе частиноя цілого кожній лядині;  

- збільшеннѐ участі дітей і дорослих у процесах навчаннѐ і 

викладаннѐ, ролі учнів у стосунках з громадоя та участі місцевих громад у 

житті шкіл;  

- уникненнѐ практики викляченнѐ, дискримінації, існуваннѐ бар’юрів 

у навчанні й участі в шкільному житті;  

- внесеннѐ змін до культури, політики і щоденної діѐльності 

(практики) ѐк відповідь на чинник багатоманітності (упровадженнѐ різних 

способів діѐльності, ѐкі виходѐть з принципу однакової цінності кожної 

особи);  

- співвіднесеннѐ системи освіти з місцевими і світовими реаліѐми;  

- використаннѐ досвіду, набутого у процесі подоланнѐ бар’юрів длѐ 

деѐких дітей, на благо ширшої дитѐчої групи;  

- сприйнѐттѐ відмінностей між дітьми і між дорослими ѐк ресурсу 

длѐ навчаннѐ;  

- визнаннѐ права дітей на ѐкісну освіту за місцем проживаннѐ;  

- удосконаленнѐ роботи закладів освіти на благо працівників, 

батьків/опікунів, а також дітей; 
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- підкресленнѐ важливості розвитку шкільних громад ѐк цінності та ѐк 

досѐгненнѐ;  

- розвиток стосунків взаюмної підтримки між школами та місцевими 

громадами;  

- визнаннѐ того, що інклязіѐ в освіті ю одним із аспектів інклязії в 

суспільстві (Бут, 2015). 

Ураховуячи напрѐм незалежного та демократичного розвитку 

суспільства, обраний Україноя, та визнаннѐ нашоя державоя у 1991 р. 

Конвенції ООН про права дитини увага до ѐкості й доступності освіти длѐ 

дітей з ООП суттюво посилиласѐ. Наразі інклязивна освіта в Україні 

перебуваю на стадії формуваннѐ.  

У рамках інклязії особи з ООП можуть обирати будь ѐкий заклад 

освіти із загальної мережі закладів освіти: дошкільна освіта; повна 

загальна середнѐ освіта; позашкільна освіта; спеціалізована освіта; 

професійна (професійно-технічна) освіта; фахова передвища освіта; вища 

освіта; освіта дорослих, у тому числі післѐдипломна освіта. 

Слід зазначити, що школа, в умовах інклязивної освіти, виконую не 

лише освітні функції, а й ю основноя сфероя життюдіѐльності дитини. Через 

повагу та прийнѐттѐ індивідуальності кожного з них відбуваютьсѐ 

формуваннѐ особистості, що маю власну освітня траюкторія. Учні у 

шкільництві перебуваять у колективі, вчатьсѐ взаюмодіѐти один із одним, 

вибудовувати взаюмовідносини, разом із учителем творчо вирішувати 

освітні проблеми. Можна з упевненістя сказати, що інклязивна освіта 

розширяю особистісні можливості всіх дітей, допомагаю виробити такі 

ѐкості, ѐк гуманність, толерантність, готовність до допомоги. Інклязивна 

освіта ю принципово новоя системоя, де учні та педагоги працяять над 

спільноя метоя – доступноя та ѐкісноя освітоя длѐ всіх без винѐтку дітей. 

Інклязивна освіта в Україні спираютьсѐ на відповідну нормативну 

документація. Так, основним Законом ю Конституціѐ України, що закріпила 

основні права, свободи й обов’ѐзки громадѐн нашої держави (розділ II). 

Зокрема, ст. 21 Конституції зазначаю, що «всі ляди ю вільні і рівні у своїй 

гідності та правах», а ст. 53 наголошую, що «держава забезпечую доступність і 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 

вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти; розвиток 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої та післѐдипломної освіти, різних форм навчаннѐ». 

У ст. 24 наголошуютьсѐ про рівність прав і неприпустимість їх 

обмежень «за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
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інших переконань, статі, етнічного і соціального походженнѐ, майнового 

стану, місцѐ проживаннѐ, мовними та іншими ознаками». Хоча зазначена 

статтѐ не виділѐю окремо осіб із особливими освітніми потребами, проте 

очевидно, що цей пункт стосуютьсѐ й їх.  

Право на здобуттѐ освіти громадѐнами України без будь-ѐких 

обмежень незалежно від стану здоров’ѐ, відкритий характер закладів 

освіти, право батьків обирати длѐ своюї дитини заклад освіти було 

визначено в законах України «Про освіту» (1993), «Про загальну середня 

освіту» (1999) та інших нормативно-правових актах. Звісно, у цей період ще 

не враховувалисѐ сучасні поглѐди щодо освіти осіб із ООП і зміни в 

державній політиці країни в напрѐмі інклязивної освіти.  

16 груднѐ 2009 року Верховна Рада України затвердила Конвенція 

ООН про права осіб з інвалідністя і Факультативний протокол до неї, а 6 

березнѐ 2010 року ці міжнародні документи набули чинності на території 

України. Цѐ подіѐ зобов’ѐзувала Україну забезпечити реалізація прав осіб 

із інвалідністя, у тому числі й у освіті. У зв’ѐзку з цим, у 2010 році були 

внесені зміни до Закону України «Про загальну середня освіту», згідно з 

ѐкими діти з ООП отримали можливість здобувати загальну середня освіту 

дистанційно, а також у спеціальних і інклязивних класах закладів загальної 

середньої освіти (Бут, 2015).  

У цей період були також затверджені такі нормативно-правові 

документи щодо впровадженнѐ інклязивної освіти в Україні: 

розпорѐдженнѐ Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ плану 

заходів щодо запровадженнѐ інклязивного та інтегрованого навчаннѐ у 

загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» (2009); 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ Порѐдку 

організації інклязивного навчаннѐ в загальноосвітніх навчальних 

закладах» (2011); накази Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердженнѐ Концепції розвитку інклязивного навчаннѐ» (2010); 

інструкційно-методичні листи МОН України «Щодо введеннѐ посади 

вихователѐ (асистента вчителѐ) у загальноосвітніх навчальних закладах з 

інклязивним навчаннѐм» (2012), «Про організація інклязивного навчаннѐ 

у загальноосвітніх навчальних закладах» (2012). Однак, у цей час державна 

політика України у сфері освіти ще не передбачала системного 

впровадженнѐ інклязивної освіти по всій країні (Інклязивна освіта, 2019).  

Стратегічним напрѐмом розвитку сучасна Україна обрала інтеграція 

в ювропейський освітній простір, де основноя формоя здобуттѐ освіти 

дітьми з ООП ю інклязивне навчаннѐ.  
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На виконаннѐ рішень Національної ради реформ 23 травнѐ 2017 року 

був ухвалений Закон України «Про внесеннѐ змін до (2017) Закону України 

«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб із ООП до освітніх послуг», 

положеннѐ ѐкого закріпляять право на освіту осіб із ООП. Зокрема, цей 

закон зобов’ѐзую заклади загальної середньої освіти утворити в 

обов’ѐзковому порѐдку на підставі письмового зверненнѐ особи з ООП, її 

батьків чи законних представників інклязивні та/або спеціальні класи. 

Закон гарантую особам з ООП отриманнѐ психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг, навчаннѐ за допомогоя найбільш 

доступних длѐ таких осіб мови, методів і способів спілкуваннѐ, зокрема 

навчаннѐ жестовоя мовоя, шрифтом Брайлѐ. 

09 серпнѐ 2017 року Кабінетом Міністрів України внесено зміни до 

Порѐдку організації інклязивного навчаннѐ у закладах загальної середньої 

освіти, згідно з ѐкими на кожного учнѐ з ООП складаютьсѐ ІПР, де 

зазначаятьсѐ конкретні навчальні стратегії та підходи, кількість годин і 

напрѐми проведеннѐ психолого-педагогічних, корекційнорозвиткових занѐть. 

Крім того, передбачено, що соціальні потреби дітей зі складними 

порушеннѐми розвитку під час їхнього перебуваннѐ в закладі загальної 

середньої освіти задовольнѐятьсѐ соціальними працівниками, батьками або 

уповноваженими особами (Постанова Каьінету Міністрів України, 2017). 

Проблеми практичної реалізації інклязивної освіти в Україні значно 

покращилосѐ з поѐвоя Інклязивно-ресурсних центрів. Діѐльність ІРЦ 

спрѐмована на забезпеченнѐ права осіб із особливими освітніми 

потребами на здобуттѐ дошкільної та загальної середньої освіти (у тому 

числі в професійно-технічних закладах освіти) шлѐхом проведеннѐ 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, наданнѐ 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітѐм з 

особливими освітніми потребами та забезпеченнѐ їх системного 

кваліфікованого супроводу. 

Принциповим ю наближеннѐ ІРЦ до місцѐ проживаннѐ дітей на рівні 

територіальних громад і районних центрів. Оцінка дітей в ІРЦ проводитьсѐ 

за міжнародними тестами WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, PEP-3, CASD, що 

стало можливим у результаті переходу від використаннѐ МКХ до МКФ-ДП 

шлѐхом прийнѐттѐ Міністерством охорони здоров’ѐ України наказу від 

23.05.2018 № 981 (Інклязивна освіта, 2019).  

З метоя методичного й аналітичного забезпеченнѐ діѐльності ІРЦ 

постановоя Кабінетом Міністрів України від 22 серпнѐ 2018 р. № 617 

затверджено Положеннѐ про ресурсний центр підтримки інклязивної освіти.  
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Длѐ організації інклязивного навчаннѐ дітей з ООП у закладах 

загальної середньої освіти введено посаду асистента вчителѐ на клас 

наказом МОН № 90 від 01.02.2018 «Про внесеннѐ змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 6 груднѐ 2010 р. №1205», а також 

передбачені умови введеннѐ посади вчителів-дефектологів у школі.  

Наказом МОН від 25.06.2018 №677 «Про затвердженнѐ Порѐдку 

створеннѐ груп подовженого днѐ у державних і комунальних закладах 

загальної середньої освіти» були визначені умови створеннѐ інклязивних, 

спеціальних груп подовженого днѐ в державних і комунальних закладах 

загальної середньої освіти.  

Длѐ подальшого вдосконаленнѐ законодавства у сфері спеціальної 

освіти (закони «Про дошкільну освіту», «Про загальну середня освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту») щодо 

забезпеченнѐ прав осіб із ООП та приведеннѐ їх у відповідність із нормами 

актів міжнародного права і базового Закону України «Про освіту», 6 

вереснѐ 2018 року був ухвалений Закон України «Про внесеннѐ змін до 

деѐких законів України щодо доступу осіб із особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг».  

В організаційній структурі системи управліннѐ інклязивноя освітоя 

виділѐятьсѐ три рівні: вищий (парламентсько-президентський), 

центральний і місцевий. 

Вищий рівень – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України – формую засади державної політики щодо інклязивної 

освіти; ухваляю законодавство, нормативно-правові акти; контроляю їх 

дотриманнѐ; затверджую загальнодержавні програми і стратегії розвитку 

інклязивної освіти, обсѐг фінансуваннѐ інклязивної освіти. 

Центральний рівень управліннѐ інклязивноя освітоя забезпечуютьсѐ 

МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, ѐкі беруть участь 

у формуванні державної політики у сфері інклязивної освіти, розроблѐять 

концепції, прогнози, проюкти державних програм, пропозицій і доповнень 

до законодавчих актів, здійсняять контроль за дотриманнѐм 

законодавства стосовно інклязивної освіти. 

Місцевий рівень представлѐять місцеві держадміністрації, виконавчі 

органи місцевих і районних у містах рад. Об’юднані територіальні громади 

відповідаять за реалізація державної політики у сфері інклязивної освіти 

на території певної адміністративної одиниці, готуять і вносѐть на розглѐд 

відповідної ради, об’юднаної територіальної громади проюкти бяджетних 

витрат на інклязивну освіту, здійсняять управліннѐ закладами й 
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установами освіти, координуять роботу інших структур влади щодо 

реалізації державних, регіональних (місцевих) програм розвитку 

інклязивної освіти (Бут, 2015).  

Слід зазначити, що сучасний стан законодавства у сфері інклязивної 

освіти в Україні характеризуютьсѐ такими ознаками: гарантуваннѐ рівного 

доступу до ѐкісної освіти дітей з ООП, права вибору різних типів закладів 

освіти і форм навчаннѐ; розширеннѐ практики інклязивної освіти в 

закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної) і вищої освіти; реформуваннѐ системи шкіл-

інтернатів і забезпеченнѐ навчаннѐ дітей за місцем їх проживаннѐ; 

зростаннѐ уваги до своючасної комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини і наданнѐ їй психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг; індивідуалізаціѐ освітнього процесу шлѐхом розробки 

індивідуальної програми розвитку і здійсненнѐ особистісно оріюнтованого 

(індивідуального, диференційованого) навчаннѐ; введеннѐ у штати 

закладів освіти посади вчителів-дефектологів, ставки асистента вчителѐ; 

міжвідомча інтеграціѐ та соціальне партнерство (залученнѐ батьків і 

представників різних відомств, соціальних інституцій, служб з метоя 

оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з ООП). 

Термінологіѐ питань інклязивної освіти за час її формуваннѐ суттюво 

змінявалась. Нині вживаятьсѐ такі терміни:  

- «особи з особливими освітніми потребами» (понѐттѐ однаковоя 

міроя стосуютьсѐ ѐк інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем 

порушень);  

- «діти, ѐкі потребуять корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку»;  

- «особливі освітні потреби». Термін з’ѐвлѐютьсѐ з поѐвоя терміна 

«інклязивна освіта» ѐк варіативна модель спеціальної освіти (Даниленко, 

1998, с. 43).  

Слід зазначити, що не зважаячи на значне просуваннѐ 

впровадженнѐ інклязії з боку держави, реалізаціѐ інклязивної моделі 

освіти все ж потребую розв’ѐзаннѐ певних завдань:  

- організувати навчально-виховний процес, ѐкий би задовольнѐв 

освітні потреби всіх дітей;  

- розробити систему наданнѐ спеціальних освітніх і фахових послуг 

длѐ осіб із особливими освітніми потребами;  

- створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його 

межами (Нижник, 2004, с. 89-91). 
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Длѐ ефективного впровадженнѐ моделі інклязивної освіти важливо 

визначитисѐ з її кладниками. На наш поглѐд, вони виглѐдаять таким 

чином:  

1. Командний підхід. Ефективна співпрацѐ вчителів, інших фахівців, 

батьків та учнів ю запорукоя успішної реалізації моделі інклязивної освіти. 

Командоя, у цьому випадку, називаять групу лядей, обʼюднаних спільноя 

метоя, здатних взаюмодіѐти та працявати на досѐгненнѐ необхідного 

результату.  

2. Адаптаціѐ/модифікаціѐ. У процесі роботи та з метоя досѐгненнѐ 

успіху фахівцѐм необхідно змінявати методи навчаннѐ, навчальне 

середовище, матеріали тощо, щоб задовольнити різноманітні потреби 

учнів, зумовлені їхніми здібностѐми, рівнем розвитку, інтересами та 

іншими відмінностѐми.  

3. Співпрацѐ з батьками.  

4. Створеннѐ позитивної атмосфери в дитѐчому середовищі 

(Інклязивна освіта, 2019).  

В основу інклязивної освіти покладене спільне навчаннѐ та 

вихованнѐ, вклячаячи організація спільних навчальних занѐть, дозвіллѐ, 

різних видів додаткової освіти, осіб із ООП та осіб, ѐкі не маять таких 

особливостей.  

Учнѐм із ООП створяятьсѐ спеціальні умови длѐ інклязивної освіти в 

освітніх організаціѐх загального типу. Длѐ дітей зазначеної категорії, стан 

здоровʼѐ ѐких виклячаю інклязивну освіту, створяятьсѐ корекційні освітні 

організації (класи, групи), ѐкі забезпечуять їхню вихованнѐ та навчаннѐ, 

лікуваннѐ, соціальну адаптація та інтеграція в суспільство.  

У разі неможливості здійснявати вихованнѐ та навчаннѐ учнів із 

обмеженими можливостѐми здоровʼѐ в загальних чи корекційних освітніх 

організаціѐх органи державної влади забезпечуять їхню навчаннѐ вдома 

або в лікувально-профілактичних закладах, у тому числі з використаннѐм 

дистанційних освітніх технологій.  

Категорії учнів, ѐкі маять право на створеннѐ спеціальних умов длѐ 

інклязивної освіти, направленнѐ у спеціальні (корекційні) освітні 

організації або навчаннѐ вдома, визначаятьсѐ органом виконавчої влади, 

ѐкий здійсняю функції з виробленнѐ державної політики та нормативно-

правового регуляваннѐ у сфері освіти. 

Так, здобуттѐ освіти без будь-ѐкої дискримінації з урахуваннѐм 

індивідуальних можливостей осіб із ООП відбуваютьсѐ: шлѐхом 

забезпеченнѐ доступності приміщень та інфраструктури всіх освітніх 
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організацій; наданнѐ спеціальних засобів навчаннѐ; створеннѐ необхідних 

умов освітнього процесу (вклячно з відповідними послугами); 

забезпеченнѐ індивідуальних планів реалізації освітніх програм. 

Необхідно зазначити, що в разі негативного впливу спільного навчаннѐ 

з особоя з ООП на результати навчаннѐ інших осіб, то зміна варіанта 

навчаннѐ особи з ООП здійсняютьсѐ в обовʼѐзковому порѐдку. При цьому 

вибір нового варіанту навчаннѐ узгоджуютьсѐ з його законними 

представниками. Такий підхід не ю порушеннѐм права особи з ООП та її 

законного представника на вибір освітньої організації та форми навчаннѐ. 

Права і свободи лядини і громадѐнина можуть бути обмежені законом тіюя 

міроя, ѐкоя це необхідно з метоя захисту прав та законних інтересів інших 

осіб. Отже, ѐкщо спільне навчаннѐ з особоя з ООП негативно позначаютьсѐ на 

результатах навчаннѐ інших осіб, то цим створяятьсѐ перешкоди длѐ 

реалізації цими особами їх права на освіту, що ю підставоя длѐ обмеженнѐ 

права особи з ООП на вибір освітньої організації та форми навчаннѐ.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У 

вітчизнѐному освітньому просторі в межах реформи освіти здійсняютьсѐ 

масштабна реалізаціѐ інноваційних підходів до навчаннѐ та вихованнѐ осіб із 

особливими освітніми потребами. Інклязивна освіта надаю можливість 

кожній дитині реалізувати свої потреби в розвитку та рівні права в отриманні 

адекватного своюму рівня розвитку освіти незалежно від соціального стану, 

національної чи конфесійної приналежності, фізичних та розумових 

здібностей. Інклязивна освіта дозволѐю надавати системну комплексну 

допомогу в соціалізації дитини із особливими освітніми потребами.  

Ресурс освітнього й соціального розвитку повʼѐзаний не тільки з 

можливостѐми дитини та її сімʼї, але, у першу чергу, з можливостѐми та 

ресурсами самого освітнього середовища, що вклячаю різні субʼюкти. 

Вкляченнѐ особи з особливими освітніми потребами до масового 

освітнього середовища значно посиляю потенціал розвитку й 

самовизначеннѐ такої дитини в умовах сучасної освіти. Можливості 

освітнього середовища в умовах реалізації інклязивної освіти незрівнѐнно 

вищі за можливості традиційного психолого-педагогічного супроводу дітей 

із особливими освітніми потребами та їх сімей. Проте на сьогодні ю певні 

проблеми реалізації інклязивної моделі освіти. Перспективу подальших 

досліджень вбачаюмо у висвітленні питань вирішеннѐ організаційних 

моментів впровадженнѐ інклязивної моделі освіти в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 
Зелинская-Любченко Екатерина, Крикуненко Юлия. Организациѐ 

инклязивного образованиѐ в Украине. 
В статье отражены вопросы организации инклязивного образованиѐ в 

Украине. Охарактеризована нормативно-правоваѐ база и особенности становлениѐ 
инклязивного образованиѐ как современной модели образовательного процесса. 
Исходѐ из анализа научных литературных источников, обоснована важность и 
актуальность внедрениѐ инклязивного образованиѐ длѐ лиц с особыми 
образовательными потребностѐми и без них. Отмечено значительное продвижение 
в этом вопросе со стороны государства на законодательном уровне. Отражены 
определенные несогласованности теоретической и практической составлѐящих 
реализации инклязивного образованиѐ в Украине. 

Ключевые слова: инклязиѐ, инклязивное образование, лица с особыми 
образовательными потребностѐми, нормативно-правоваѐ база, современнаѐ 
модель образованиѐ, учебные заведениѐ, инклязивно-ресурсный центр, управление 
инклязивным образованием. 

SUMMARY 
Zelinska-Liubchenko Kateryna, Krykunenko Yuliia. Inclusive education organization 

in Ukraine. 
The article covers the inclusive education organization in Ukraine. It is noted that at 

the present stage inclusive education in our country is in the formation process. The inclusion 
concept is revealed, and its characteristics are given. The authors draw attention to the fact 
that the school, in an inclusive education, performs not only educational functions, but also is 
the main sphere of child’s life. In the domestic educational space, as educational reform part, 
large-scale implementation of innovative approaches to education and upbringing of children 
with special educational needs is being carried out. The article describes the legal framework, 
defines the basic terminology and highlights the features of the inclusive education 
organization as a modern model of the educational process. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF#Text
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Based on the scientific literature sources analysis, the importance and relevance of 
the inclusive education introduction for people with special educational needs and without 
them is substantiated. It is emphasized that the state has made significant progress in this 
issue at the legislative level. It is noted that inclusive education provides an opportunity for 
every child to realize their developmental needs and rights level in obtaining an adequate 
educational development level, regardless of social status, nationality or religion, physical 
and mental abilities. 

The authors describe the organizational structure levels of the management system of 
inclusive education, namely: higher level – Verkhovna Rada of Ukraine, the President of 
Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine; the central level of inclusive education 
management is provided by the Ministry of Education and Science, other central executive 
bodies; the local level is represented by local state administrations, executive bodies of local 
and district councils in cities. 

Certain inconsistencies between the theoretical and practical components of the 
implementation of inclusive education in Ukraine are highlighted. It is noted that 
implementation of an inclusive educational model currently requires the solution of certain 
tasks. The model components of inclusive education are identified, namely: team approach, 
adaptation (modification), cooperation with parents, creating a positive atmosphere in the 
children’s environment. The authors see the further research prospect in covering the issues 
of solving organizational issues of implementing an inclusive educational model in Ukraine. 

Key words: inclusion, inclusive education, persons with special educational needs, 
normative-legal base, modern model of education, education institutions, inclusive resource 
center, inclusive education organization. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

У статті підтверджено дані щодо необхідність підвищеннѐ компетентності 
педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, 
руйнуваннѐ суспільних стереотипів щодо підготовки до навчаннѐ в початковій школі 
дітей із особливими освітніми потребами. Визначено, що проблема спеціальної 
підготовки дітей із ООП до навчаннѐ, створеннѐ особливих умов життѐ в цілому й 
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отриманнѐ освіти потребую ґрунтовного аналізу, глибокого вивченнѐ та 
розв’ѐзаннѐ. Доведено актуальність обґрунтуваннѐ педагогічних умов сенсорного 
вихованнѐ дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.  

Ключові слова: педагогічні працівники, діти з особливими потребами. 
 

Постановка проблеми. За даними І. Шишлової (Шишлова, 2019), в 

Україні та світі кількість дітей, ѐких відносѐть до категорії дітей із 

особливими освітніми потребами, з кожним роком зростаю. На думку 

І. Скрипки, О. Пилипчук (2021), В. Джевага (2017), Л. Доцяк (2017) та ін., 

одніюя з головних причин такого стану ю несприѐтлива соціально-

економічна та екологічна ситуаціѐ в країні. Длѐ дітей із ООП відбулисѐ 

ѐкісні зміни, що передбачаять створеннѐ інклязивного освітнього 

середовища, і саме це зумовляю необхідність підвищеннѐ компетентності 

педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти, руйнуваннѐ суспільних стереотипів щодо підготовки до навчаннѐ в 

початковій школі таких дітей. Характеристика основних проблем, 

пов’ѐзаних із готовністя майбутніх педагогів до роботи з дітьми в умовах 

інклязивної освіти викладена в наукових дослідженнѐх С. Ванжа (2011), 

Р. Смеіюрс, М. Машовець, Ю. Найда (2009), Е. Данілавічятю, С. Литовченко, 

А. Колупаювої (2012), В. Засенко (2006), Н. Компанець, І. Луценко (2018) та 

ін.. Тому проблема спеціальної підготовки дітей із ООП до навчаннѐ, 

створеннѐ особливих умов життѐ в цілому й отриманнѐ освіти потребую 

ґрунтовного аналізу, глибокого вивченнѐ та розв’ѐзаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Шлѐхи вдосконаленнѐ змісту 

підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах безперервної освіти, різних 

аспектів фахового становленнѐ майбутнього вихователѐ ЗДО та 

осмисленнѐ процесів модернізації дошкільної освіти в Україні отримали 

висвітленнѐ в публікаціѐх К. Луцько (2018), Н. Компанець (2018, 2020), 

Н. Вічалковська, 2013).  

На підставі аналізу праць багатьох вітчизнѐних і зарубіжних учених 

констатуюмо, що стан наукової розробленості сучасних проблем 

сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами не можна вважати задовільним. Прагненнѐ вдосконалити 

процес сенсорного вихованнѐ дітей, ґрунтовне вивченнѐ й аналіз 

готовності вихователів до сенсорного вихованнѐ дітей із особливими 

освітніми потребами в закладах дошкільної освіти сприѐтиме подолання 

недоліків і суперечностей між: 

- загальним рівнем обізнаності вихователів щодо потреби 

впровадженнѐ сенсорного вихованнѐ та відсутністя спеціальних 

практичних навичок його формуваннѐ; 
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- укоріненнѐм у роботі вихователів закладів дошкільної освіти 

традиційних підходів до роботи з дітьми та непідготовленістя до 

використаннѐ інноваційних методик (сенсорного вихованнѐ) длѐ 

підтриманнѐ належного рівнѐ їхнього здоров’ѐ та інтелектуального розвитку. 

Тому актуальним ю наукове обґрунтуваннѐ педагогічних умов сенсор-

ного вихованнѐ дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Роботу виконано відповідно до пріоритетного напрѐму наукових 

досліджень Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка «Дидактичні основи формуваннѐ рухової функції осіб, ѐкі 

займаятьсѐ фізичним вихованнѐм та спортом» (номер державної 

реюстрації 0108U000854). 

Мета дослідження – визначити й обґрунтувати теоретико-методичні 

засади сенсорного розвитку дошкільників із особливими освітніми 

потребами 

Длѐ розв’ѐзаннѐ поставленої мети були поставлені такі завдання: 

1. Аналіз науково методичної літератури з проблеми дослідженнѐ. 

2. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови сенсорного 

вихованнѐ в закладах дошкільної освіти.  

Матеріал і методи дослідження. У даному дослідженні було 

застосовано такі методи дослідженнѐ: методи теоретичного аналізу й 

узагальненнѐ даних науково-методичної літератури та документальних 

матеріалів; анкетуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічне вдосконаленнѐ, розкриттѐ та 

нарощуваннѐ творчого потенціалу педагога, ѐкий працяю з дітьми з 

особливими освітніми потребами, на сьогодні, за даними багатьох науковців, 

саме цей аспект роботи вихователѐ закладів дошкільної освіти потребую 

детального вивченнѐ – особливо в контексті інклязивної педагогіки.  

Базовий компонент дошкільної освіти сформуляваний у Державному 

стандарті дошкільної освіти в Україні, що містить норми і положеннѐ, ѐкі 

визначаять державні вимоги до рівнѐ розвитку, освіти та вихованнѐ дитини 

дошкільного віку. У Новій редакції документа визначено вимоги до 

обов’ѐзкових результатів навчаннѐ та компетентностей дошкільнѐт за 

освітніми напрѐмами серед ѐких окремо виділено напрѐм дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі (Шишлова, 2019). Сенсорний розвиток 

дитини – це розвиток її сприйнѐттѐ і формуваннѐ уѐвлень про форму, колір, 

величину, положеннѐ у просторі, а також про запах, смак та інші зовнішні 

властивості предметів (Шрамченко та Рибалко, 2018). Сенсорні здібності 
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дошкільника виѐвлѐятьсѐ й розвиваятьсѐ у процесі різноманітних видів 

дитѐчої діѐльності (образотворчої, конструкторської, трудової) і, у своя чергу, 

впливаять на розвиток цих видів дитѐчої діѐльності. 

Длѐ визначеннѐ актуальних питань та потреб в організації сенсорного 

розвитку дітей із особливими освітніми потребами в умовах закладу 

дошкільної освіти ми провели анкетуваннѐ вихователів ЗДО № 74 

м. Чернігова. Анкета вклячала 27 запитань, ѐкі відповідали меті та 

завданнѐм дослідженнѐ, були адаптовані до умов сьогоденнѐ. За основу 

використовували дослідженнѐ Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України. Серед опитаних 6 вихователів 

працяять у групах длѐ дітей із послабленим зором, 2 – в інклязивній групі, 

16 вихователів – у звичайних групах. 

Першим питаннѐм ми з’ѐсували, скільки років респонденти 

виконуять обов’ѐзки вихователѐ. Так, від трьох до п’ѐти років працяять 

12,5 %, від п’ѐти до десѐти 29,16 %, від десѐти до двадцѐти 25,1 %, від 20 і 

більше 33,33 % (рис.1.).  

Наступні питаннѐ стосувалисѐ спеціальності за дипломом та 

спеціальної освіти. Так, 29,16 % маять базову освіту – дипломи вчителів 

початкової школи, більше половини вихователів ю вчителѐми-

предметниками, і лише 12,5 % маять профільну освіту. 

 

 

 
Рис. 1. Стаж роботи вихователів 

 

Серед опитаних нами вихователів 16,67 % працяять у спецгрупах 

длѐ дітей із послабленим зором, 8,33 % – в інклязивній групі, де діти 

маять різні види порушень. 25 % вихователів працяять у різновікових 

групах. Усі опитані відзначаять збільшеннѐ кількості дітей із порушеннѐми 

психофізичного розвитку. Зазначаячи про відсутність асистентів 
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вихователѐ та асистентів дитини, серед обов’ѐзків, ѐкі вони виконуять, 

вихователі виділѐять: педагогічні, технічні, медичні, гігіюнічні, 

організаторські. Вихователі повідомили про постійне збільшеннѐ кількості 

дітей зі складностѐми спілкуваннѐ, емоційноя нестійкістя, агресіюя, 

порушеннѐм або відсутністя мовленнѐ, гіперактивністя чи млѐвістя, 

аутичними ознаками.  

Серед видів діѐльності, до ѐкої вдаютьсѐ залучити дітей, перше місце 

посідаю ігрова, на другому місці – рухова, далі – комунікативно-

мовленнюва, художнѐ, навчально-пізнавальна і трудова (табл. 1). Усі діти 

залучаятьсѐ до участі у свѐтах і змаганнѐх, а от участь родини в заходах 

закладу дошкільної освіти в умовах сьогоденнѐ стала неможливоя. На 

питаннѐ «Хто надаю Вам науково-методичну допомогу з питань вихованнѐ 

дітей з ООП?», більшість вихователів відповіли – методист (41,67 %), серед 

інших відповідей були – логопед, лікар-окуліст, психолог, колеги. Також 

вихователі відзначали важливу роль самоосвіти у вирішенні нагальних 

потреб та питань науково-методичного характеру. 

Таблицѐ 1 

Види діяльності дітей з ООП 

 

Лише 33,33 % вихователів виѐвили бажаннѐ пройти курси підвищеннѐ 

професійного рівнѐ з питань щодо роботи з дітьми з ООП. Серед питань, на 

ѐкі хотіли би отримати додаткову інформація, зазначили: методи корекції 

поведінки, діагностики й корекції сенсорних порушень, особливості роботи з 

дітьми з аутизмом, робота з батьками, вплив музики і маляваннѐ на 

психоемоційний стан дітей, корекціѐ інтелектуального розвитку з 

використаннѐм ігор і рухливих вправ та інше. Необхідно зазначити, що у ЗДО 

№ 74 длѐ дітей у спецгрупах з послабленим зором розроблений та ведетьсѐ 

загальний план корекції. Індивідуальний план розвитку дитини та 

«Щоденник дитини» ведетьсѐ тільки длѐ дітей інклязивної групи.  

Види діѐльності Ранговий розподіл 

Ігрова 1 

Рухова 2 

Комуникативно-мовленева 3 

Художнѐ 4 

Навчально-пізнавальна 5 

Трудова 6 
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Сучасні умови освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 

вимагаять від вихователів постійного пошуку нових знань, методик і 

технологій вихованнѐ. Длѐ нашого закладу це не викляченнѐ, адже кожен 

із вихователів повинен вміти працявати у спеціальних групах длѐ дітей із 

послабленим зором. Під час бесід та методичних об’юднань, деѐкі 

вихователі вказуять на складність і особисте небажаннѐ працявати у 

спеціальних групах, особисті труднощі щодо роботи з дітьми, ѐкі пов’ѐзані 

з особливостѐми сприйнѐттѐ дітьми оточуячого світу. 

Аналіз відповідей анкет, бесіди з вихователѐми, особистий досвід та 

досвід колег дозволили визначити актуальні питаннѐ сенсорного 

вихованнѐ  дітей дошкільного віку з ООП: 

- підвищеннѐ рівнѐ знань щодо особливостей сенсорного розвитку 

дітей із особливими потребами; 

- діагностика та корекціѐ порушень сенсорного розвитку; 

- корекціѐ небажаної поведінки за допомогоя засобів сенсорної 

інтеграції; 

- особливості сенсорного вихованнѐ длѐ дітей із послабленим 

зором; 

- робота з батьками з питань сенсорного вихованнѐ. 

Висновки. Аналіз досвіду багатьох педагогів, ѐкі працяять в 

інклязивних групах, показую, що перебуваннѐ дитини з ООП у масовому 

закладі освіти маю позитивний ефект. Сенсорне вихованнѐ дітей із 

послабленим зором вимагаю врахуваннѐ характерних особливостей: 

затримка у формуванні рухів, нестійкий емоційно-вольовий стан, 

використаннѐ збережених аналізаторів (розвинутий слух і тактильна 

чутливість), нездатність правильно розуміти слова (слабке співвідношеннѐ 

слів і реальних об’юктів). 

Анкетуваннѐ та бесіди з вихователѐми дозволили визначити шлѐхи 

вдосконаленнѐ системи сенсорного вихованнѐ дітей із особливими 

освітніми потребами в ЗДО: підвищеннѐ рівнѐ знань щодо сенсорного 

вихованнѐ, урахуваннѐ особливостей роботи з дітьми з послабленим 

зором, діагностика та усуненнѐ порушень розвитку сенсорних систем, 

корекціѐ небажаної поведінки засобами сенсорної інтеграції, співпрацѐ з 

батьками. 
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РЕЗЮМЕ 
Носко Юлия, Сергиенко Лариса, Гришко Лариса, Куртова Галина. Теоретико-

методические основы сенсорного развитиѐ дошкольников с особенными 
образовательными потребностѐми. 

В статье подтверждены данные о необходимости повышениѐ 
компетентности педагогических работников учреждений общего среднего и 
дошкольного образованиѐ, разрушениѐ общественных стереотипов подготовки к 
обучения в начальной школе детей с особыми образовательными потребностѐми. 
Определено, что проблема специальной подготовки детей с ООП к обучения, 
создания особых условий жизни в целом и получения образованиѐ требует 
тщательного анализа, глубокого изучениѐ и решениѐ. Доказана актуальность 
обоснованиѐ педагогических условий сенсорного воспитаниѐ детей дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностѐми. 

Ключевые слова: педагогические работники, дети с особыми потребностѐми. 
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SUMMARY 
Nosko Yuliia, Serhiienko Larysa, Hryshko Larysa, Kurtova Halyna. Theoretical and 

methodological foundations of sensory development of preschool children with special 
educational needs. 

The article confirms the data on the need to increase the competence of pedagogical 
staff of general secondary and preschool education institutions, the destruction of social 
stereotypes about the preparation for education in primary school for children with special 
educational needs. It is determined that the problem of special preparation of children with 
SEN for learning, creating special living conditions in general and receiving education 
requires a thorough analysis, in-depth study and solution. The urgency of substantiation of 
the pedagogical conditions of sensory education of preschool children with special 
educational needs is proved.  

Analysis of the experience of many educators working in inclusive groups shows that 
the stay of a child with SEN in a mass education institution has a positive effect. Sensory 
education of visually impaired children requires consideration of characteristic features: 
delayed movement, unstable emotional and volitional state, use of preserved analyzers 
(developed hearing and tactile sensitivity), inability to understand words correctly (poor ratio 
of words and real objects). 

Questionnaires and interviews with educators identified ways to improve the system 
of sensory education of children with special educational needs in VET: increase knowledge 
about sensory education, take into account the peculiarities of working with visually impaired 
children, diagnose and eliminate sensory disorders, correct unwanted behavior by sensory 
integration, cooperation with parents. 

Key words: pedagogical workers, children with special needs. 
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DEVELOPMENT OF VOLUNTEER MOVEMENT FOR PEOPLE WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS IN UKRAINE IN THE XXI CENTURY 
 

The presented publication covers development of the volunteer movement in the social 
sphere in Ukraine. A retrospective review of the origins of the volunteer movement in Europe was 
made and the universality of its basic principles was emphasized. The legal base of the volunteer 
movement functioning for people with special educational needs in Ukraine is considered. The 
principles and main directions of the volunteer movement in Ukraine are highlighted. The leading 
directions of volunteer activity in the social sphere of Ukraine at the present stage are given. The 
activity of some modern volunteer organizations in Ukraine is considered. 

Key words: volunteer movement, volunteering, volunteer, people with special 
educational needs, directions of the volunteer movement, volunteer organization. 

 

Introduction. The viability and development of society directly depends on 

understanding of the problems and needs of each individual. Voluntary 

participation of citizens in the public life of the country is an integral aspect of the 

establishment of a democratic state governed by the rule of law. Systematic 

development and support of volunteering is a globally recognized method of 
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combining the efforts, resources of society and the state in solving common social, 

economic, environmental and other problems. Volunteering is an important 

component of the development of every socially oriented state that responds 

quickly to the urgent needs of society. A significant part of the population of 

Ukraine is constantly involved in various actions and projects as volunteers, and 

the areas in which volunteering is carried out are constantly evolving. 

However, one of the main and distinctive features of volunteering is its 

social significance. As a result, volunteering is often used in social work. Among 

the various types of social assistance, volunteering is a powerful but somewhat 

underestimated resource for helping people with special educational needs. 

Analysis of relevant research. The issue of volunteering development in 

Ukraine has received considerable coverage in scientific works. In particular, 

the works of R. Kalenichenko, V. Vashkovych, I. Petrenko, V. Golub, V. Sirko, 

K. Sydorenko, Y. Kryvenko, N. Yants and others are devoted to theoretical, legal 

and practical issues related to volunteering. 

Historical and practical aspects of volunteering development are 

highlighted in the works of A. Anishchenko, O. Bespalko, Z. Bondarenko, 

R. Vainola, I. Zvereva, A. Kapska, G. Krapivina, O. Kuzmenko, G. Laktionova, 

L. Logacheva, S. Kharchenko, M. Chukhrai, I. Yurchenko and others. 

The essence and specifics of volunteering are presented in the works of 

K. Vartanian, B. Nikitina, O. Klenkina and others. Motives for youth 

participation in volunteering were studied by M. Bazhenova and O. Dranitsyna. 

The organization of work with volunteers is the subject of scientific research by 

A. Babycheva, S. Dovbna, T. Morozova. 

The purpose of the article is to identify the origins and consider the 

current state of development of the volunteer movement for people with 

special educational needs in Ukraine in the XXI century. 

Research methods. In the process of research a set of general scientific 

methods was used: analysis, synthesis, systematization, generalization, 

classification, which provided the opportunity to generalize the leading ideas and 

approaches to the development of the volunteer movement, which are the 

theoretical and methodological basis of the problem; a retrospective review of the 

origins of the founding of the volunteer movement, which made it possible to 

characterize the basic principles of the modern volunteer movement in Ukraine. 

Results. As history shows, at all times and in most societies in one form 

or another there was help for the needy and disadvantaged. In some places, 

such assistance was provided by elders, community leaders, or those not 

indifferent. However, such activities were mainly carried out on the initiative 
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and under the control of religious associations and the church. After all, the 

community’s inclination to charity has always been an indicator of its spiritual 

development. Therefore, following M. Matiash, we note that volunteering as a 

socio-cultural phenomenon is inextricably linked with the development of 

civilization and society (Matiash). 

We emphasize that the term “volunteerism” is used to denote voluntary 

work carried out by people on a free basis and aimed at achieving socially 

significant goals, solving community problems (History of volunteering in the world 

and in Ukraine). 

We agree with R. Kalenichenko, who considers volunteering as voluntary 

assistance provided by a person or group of people to society as a whole or 

individuals, based on the ideas of selfless service to the humane ideals of 

mankind and does not pursue goals of profit, money or career growth 

(Kalenichenko, 2008). 

Such assistance can take various forms: from traditional forms of mutual 

assistance to the joint efforts of thousands of people aimed at overcoming the 

consequences of natural disasters, resolving conflict situations, and eradicating 

poverty. Voluntary assistance includes actions taken at the local, national and 

international levels, as well as at the level of the international community as a 

whole, which take place across borders. 

The beginning of the formation of the volunteer movement in Europe in 

its modern sense is considered to be 1859, when the Swiss businessman and 

public figure Jean-Henri Dunant witnessed one of the fiercest and bloodiest 

battles of the XIX century – the Battle of Solferino, which left more than 40,000 

dead and wounded. Unable to stay away, Dunant is actively involved in helping 

the wounded, organizes volunteers. With no medical knowledge, training or 

materials, he puts on bandages, brings food, water, tobacco, and simply talks to 

the wounded, providing them with psychological support. Dunant helps 

everyone – both his country’s and the enemy’s soldiers – and convinces other 

volunteers of this approach. His appeal “Tutti Fratelli” (“We are all brothers”) 

later became the motto of the volunteer assistance system (History of 

volunteering in the world and in Ukraine). 

Returning to Geneva, Henry wrote a book, Memoirs of the Battle of 

Solferino, in which he described in a naturalistic way the reverse side of the 

war, which was not customary at the time. In the same work, he for the first 

time expresses his ideas for the organization of voluntary societies to help the 

wounded, which in the future will become the basic principles of all volunteer 

organizations. 
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Dunant sends letters to the governments of different countries, setting 

out his ideas, personally meets with many of them. Thanks to his efforts, on 

October 29, 1863, representatives of 39 countries signed a treaty known as the 

Geneva Convention. It includes such important provisions as the guarantee of 

inviolability for those who provide volunteer assistance, the introduction of a 

distinctive sign for these people – a red cross on a white background. Since 

then, this date has been considered the official founding day of the Red Cross 

Organization, the first volunteer organization to provide first aid to the 

wounded in military conflicts on a voluntary basis (History of volunteering in 

the world and in Ukraine). 

Later Henri Dunant has become the first Nobel Peace Prize winner. The 

principles he founded in this organization started to be used by active citizens 

in many countries around the world and this movement gradually covered 

various activities: helping the poor, seriously ill, orphans, education, combating 

alcoholism. 

At the present stage, the activities of many non-governmental 

organizations, professional associations, trade unions and other public 

organizations are based on the ideas of voluntary assistance introduced by 

Henri Dunant. It should be noted that involvement in volunteering has no 

religious, racial, age or even political boundaries. Numerous multinational 

platforms and networks of voluntary non-profit organizations attract more than 

hundreds of millions of people to their projects and programs every year. 

Volunteers continue to play significant role in advancing and improving the 

overall well-being of industrialized and developing countries, both through 

national and UN humanitarian, technical assistance, human rights, 

democratization and peace-building programs. 

Today, volunteer organizations exist in 80 countries around the world. 

About one hundred and ten million people participate in voluntary programs 

each year, where they help in the fields of education, health care, ecology, 

social protection and many others. 

According to M. Matiash, volunteering has also developed in the 

Ukrainian lands since the 19th century, when various public organizations were 

established to take care of hospitals for the poor, shelters, and free canteens. 

Red Cross organizations were active, especially during the Russian-Turkish, 

Russian-Japanese, and World War I. Volunteers also taught literacy, set up 

Sobriety Society units, and cared for the homeless. But with the establishment 

of Soviet Union, this movement actually collapsed and began to recover only in 

the late 80’s of the last century (Matiash). 
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Today in Ukraine there is a wide network of charitable public 

organizations that oversee volunteer activities in various fields and, in 

particular, in social. The role of volunteering in the social sphere is recognized 

at the state level, which is confirmed in some legislative acts. 

For the first time, the main provisions of volunteering in the social sphere 

of Ukraine were defined in the Law of Ukraine “On Social Work with Families, 

Children and Youth”, adopted on June 21, 2001. In particular, it was noted that 

a volunteer is a person who voluntarily directed non-profit activities by 

providing volunteer assistance. The main directions of state policy in the field 

of social work with children and youth were also identified, among which such 

area as promoting development and supporting of the volunteer movement 

was consolidated (Sidorenko, 2016). 

The Law of Ukraine “On Social Services”, adopted on June 19, 2003, 

defined at the legislative level that a volunteer is an individual who voluntarily 

carries out charitable, non-profit and motivated activities of a socially useful 

nature (Sidorenko, 2016). 

Today, volunteering in Ukraine is regulated by the Law of Ukraine “On 

Volunteering” dated 19.04.2011 № 3236-VI, where Article 1 states that 

“volunteering is a voluntary, socially oriented, non-profit activity carried out by 

volunteers by providing volunteer assistance”. This is a voluntary, non-

professional social work that helps to improve the quality of life of the 

individual, personal growth, deepening the sense of solidarity, meeting human 

needs (On volunteering). 

The Law also defines the basic principles on which volunteering is based, 

namely: legality, humanity, equality, voluntariness, gratuitousness, non-profit. 

The leading directions of volunteer activity in the social sphere are legally fixed, 

among which are allocated: 

 providing assistance in the field of social services to citizens who 

are in difficult life circumstances (disability, partial loss of physical activity due 

to old age or health, lack of housing or work, as a result of natural disasters, 

catastrophes, etc.); 

 provision of social services to children and young people in difficult 

life situations due to disability, illness, orphanhood, homelessness, poverty, 

conflict and domestic abuse, as well as ways to provide volunteer assistance; 

 providing volunteer assistance to support the poor, unemployed, 

families with many children, the homeless, people in need of social 

rehabilitation; 
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 care for the sick, people with disabilities, single people, the elderly 

and other people who, due to their physical, material or other characteristics, 

need support and assistance; 

 providing assistance to citizens affected by accidents of man-made 

or natural nature, special period, anti-terrorist operation, as a result of social 

conflicts, accidents, as well as victims of crime, refugees, internally displaced 

people; 

 providing assistance to people who due to their physical or other 

disabilities are limited in the exercise of their rights and legitimate interests (On 

volunteering). 

The current state of volunteering in Ukraine is characterized by a 

significant spread and flourishing of this type of social activity, which is greatly 

facilitated by the development of modern digital technologies and means of 

communication. In particular, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in 

Ukraine and the Ukrainian Volunteer Service, together with the Ministry of 

Youth and Sports, recently established a National Volunteer Platform. On the 

newly created online portal, non-governmental organizations can add 

volunteer opportunities, and anyone can look for volunteering in their city. The 

project aims to spread the culture of volunteering in Ukraine for the 

development of civil society (Ukrainian Volunteer Service). 

After analyzing the content and functionality of the online platform, we 

can note a user-friendly interface that allows you to easily navigate the sections 

of the portal and cover many areas in which you can choose to volunteer. 

Among the proposed forms of voluntary participation of volunteers, virtual or 

online volunteering is noteworthy. This form of volunteering gives the 

opportunity to show social activity to those who do not have the opportunity 

to be present in person. As part of such activities, it is possible to create and 

moderate sites for people with special educational needs, online 

communication with various groups of people, including psychological 

assistance, support groups, online tutoring and so on. 

The National Volunteer Platform represents a wide field for volunteering, 

in particular, among the following topics: medicine, education and science, 

urban development, translation and journalism, sports, intellectual 

volunteering, volunteering at events, online volunteering, international 

programs and, among others, social assistance. We focused our attention on 

the last section and analyzed the social projects offered for participation in 

more detail (Ukrainian Volunteer Service). 
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It is notable that the online platform presents a wide range of social 

projects in various areas. For the convenience of the study, we grouped the 

presented social projects into several categories: 

1. Inclusive programs: 

 inclusive football for children; 

 day center for young people with disabilities; 

 help organize and conduct a camp for children with disabilities; 

 help to make a cozy inclusive workshop; 

2. Gerontological programs: 

 delivered food sets Ba and Di together with “Life Lover”; 

 visit the old women with “Caritas”; 

 project “Old age in joy”; 

 become a volunteer of a geriatric center or accommodation center 

for homeless people; 

3. Educational programs: 

 become a coordinator of the projects in the “World of Indigo”; 

 social tutoring; 

4. Remote programs: 

 cross-sectoral social project “On equal terms” is looking for 

volunteers remotely; 

 become a telephone volunteer. My Phone Friend project – 

remotely; 

5. Programs for people in difficult life circumstances: 

 help to hold a picnic for people in difficult life circumstances; 

 help organize a charity fair; 

 volunteers for regular food distribution (Ukrainian volunteer 

service). 

It should be noted that these social volunteer projects are presented on 

the portal, mostly in large cities of Ukraine. Therefore, we can state that there 

is insufficient representation of regional volunteer initiatives on the researched 

platform. 

Among the social projects presented on the portal, it is inclusive and 

educational programs that provide for direct interaction of volunteers with 

people with special educational needs. One of such categories is children left 

without parental care. Such children often have learning difficulties and need 

an individual approach. Volunteers teach children new skills, organize holidays 

for them, raise money for treatment. A very important manifestation of 

volunteering is the long-term regular accompaniment of children from 
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orphanages, which is not interrupted even after the release of children from 

state care institutions. 

In this context, the projects of the “Benefactors’ Club” to help orphans 

deserve special attention. This organization founded the first “School of 

Volunteers” in Ukraine, the main values of which are responsibility, work for 

results, innovative and positive approach to volunteering. Among the areas of 

volunteer work: visiting orphanages; ProCompetence volunteers (providing 

professional help – a person helps exactly what he does professionally); 

mentoring (friendship with a teenager from an orphanage); financial assistance 

(Vainola et al., 1999). 

It is worth pointing out that the most common volunteering today is 

student volunteering. The participation of young people in the volunteer 

movement allows them, first of all, to try themselves and test their capabilities 

by participating in various social programs. In the process of volunteering, 

young people expand their vision, develop their intellectual level, realize the 

opportunity to implement their creative plans and leadership potential. 

However, to provide voluntary assistance you need not only the desire, 

but also certain skills, moral training, because the essence of volunteering is to 

help orphans, people with disabilities, people with special educational needs. 

To work with these categories, it is necessary to master some techniques of 

interaction. The volunteer must be psychologically and morally ready to 

interact with such categories of citizens, so the functioning of the “School of 

Volunteers” to prepare young people for this type of interaction is very 

important (School of Volunteers, 2016). 

Therefore, the systematic development and support of social 

volunteering as a social value in the field of human resources development is 

one of the effective tools for creating conditions for active responsible 

participation of young people in solving social problems of society. 

Conclusions and prospects for further scientific research. Thus, the new 

vision of the role of volunteering in Ukraine, formed in recent decades, has led 

to the understanding and recognition that volunteering is the basis for building 

civil society, a tool that contributes to the growth of social welfare. The basic 

principles of volunteering, settled with the creation of the Red Cross 

Organization, are still basic in the activities of charitable organizations. 

European experience and national traditions have been transformed into a 

system of charitable organizations whose activities are enshrined in law. The 

legislation of Ukraine defines the main directions and leading principles of 

volunteering. At the present stage, volunteering in the social sphere is 
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widespread, the National Volunteer Platform allows those wishing to choose 

any charitable social project. A significant proportion of participants in such 

projects is students. Therefore, we can state that today there is a significant 

spread and promotion of charitable projects that give everyone the 

opportunity to join in helping people with special educational needs.  

The study does not cover all aspects of this problem and provides, in 

particular, a detailed study of the features of moral and psychological training 

of volunteers to work with people with special educational needs. 
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РЕЗЮМЕ 
Паладич Александр. Развитие волонтерского движениѐ длѐ лиц с особыми 

образовательными потребностѐми в Украине в ХХІ веке. 
Проблема формированиѐ ценностных ориентаций приобретает особое 

значение при подготовке музыкантов-профессионалов, личностнаѐ система 
художественных ценностей которых и ее способность формировать будущих 
учащихсѐ во многом определѐет уровень подрастаящего поколениѐ. Эти вопросы 
нашли широкое отражение в современной педагогической литературе, 
произведениѐх Б. Асафьевой, А. Апраксина, Т. Беркмана, В. Дрѐпика, Л. Коваль, Г. 
Падалка, О. Рудницкой, Г. Шевченко, Т. Цвелых, В. Шацкого и других многочисленных 
публикаций, в которых авторы подчеркиваят, что определѐящим принципом 
образованиѐ ѐвлѐетсѐ подготовка всесторонне образованных, квалифицированных 
музыкантов-педагогов с развитой художественной направленностья, готовых 
выполнѐть почетнуя роль носителей и пропагандистов музыки. 

Ключевые слова: волонтерское движение, волонтерство, волонтер, лица с 
особыми образовательными потребностѐми, направлениѐ осуществлениѐ 
волонтерского движениѐ, волонтерскаѐ организациѐ 

АНОТАЦІЯ 
Паладич Олександр. Розвиток волонтерського руху длѐ осіб із особливими 

освітніми потребами в Україні у ХХІ столітті. 
Представлена публікаціѐ висвітляю розвиток волонтерського руху в соціальній 

сфері в Україні. Проводитьсѐ ретроспективний оглѐд витоків волонтерського руху в 
Європі й підкресляютьсѐ універсальність його основних принципів. Розглѐнуто 
нормативно-правову базу функціонуваннѐ волонтерського руху длѐ лядей із особливими 
освітніми потребами в Україні. Висвітлено принципи та основні напрѐми реалізації 
волонтерського руху в Україні. Наведено провідні напрѐми волонтерської діѐльності в 
соціальній сфері України на сучасному етапі. Розглѐнуто діѐльність сучасних 
волонтерських організацій в Україні. Нова роль волонтерства в Україні, ѐка 
сформуваласѐ протѐгом останніх десѐтиліть, вимагала розуміннѐ того, що 
волонтерство ю основоя пробудженнѐ підтримки громади, інструментом сприѐннѐ 
зростання соціального добробуту. Фундаментальні принципи волонтерства 
сформувалисѐ під час створеннѐ організації Червоного Хреста. Європейська спадщина 
та місцеві традиції перетворилисѐ на систему доброзичливих організацій, діѐльність 
ѐких закріплена законодавством. Законодавство України визначаю основні напрѐми та 
принципи волонтерської діѐльності. Сучасний стан волонтерства в Україні 
характеризуютьсѐ значним розширеннѐм та розвитком волонтерства, чому сприѐю 
розвиток сучасних цифрових технологій та розвиток суспільства. Національна 
волонтерська платформа була створена ѐк проюкт длѐ популѐризації культури 
волонтерства в Україні длѐ розвитку соціальної підтримки. Серед популѐризованих 
форм волонтерства можна виділити онлайн-волонтерство. Цѐ форма волонтерства 
даю можливість проѐвлѐти соціальну активність у межах, ю можливість працявати 
над створеннѐм та модеруваннѐм веб-сайтів длѐ осіб із особливими освітніми 
потребами, спілкуваннѐм в Інтернеті з невеликими групами лядей, вклячаячи 

https://volunteer.country/
https://volunteer.country/
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психологічну допомогу, онлайн-навчаннѐ тощо. Національна волонтерська платформа 
представлѐю широкий спектр волонтерської діѐльності, наприклад: медицина, освіта 
та наука, розвиток громади, спорт, інтелектуальне волонтерство, волонтерство під 
час відвідуваннѐ, соціальне волонтерство. Очевидно, що онлайн-платформи 
представлѐять широкий спектр соціальних проюктів у різних напрѐмах. На сучасному 
етапі волонтерство в соціальній сфері розширяютьсѐ, а Національна волонтерська 
платформа дозволѐю бажаячим брати участь у будь-ѐкому соціальному проюкті. Я мая 
на увазі багато учасників таких проюктів на складах длѐ студентської молоді. 

Ключові слова: волонтерський рух, волонтерство, волонтер, особи з 
особливими освітніми потребами, напрѐми здійсненнѐ волонтерського руху, 
волонтерська організаціѐ. 
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ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 
 

У статті розглѐдаятьсѐ історичний процес входженнѐ в понѐттѐ 
«інклязивного освітнього середовища», особливості створеннѐ інклязивного 
освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, що ю відображеннѐм 
демократичних цінностей суспільства та національної системи інклязивної освіти. 
Інклязивне освітню середовище визначаютьсѐ ѐк спеціально створене в закладі освіти 
освітню середовище, структура ѐкого спрѐмована на забезпеченнѐ рівних та 
сприѐтливих умов в організації навчаннѐ і всебічного розвитку здобувачів знань із різним 
рівнем здоров’ѐ та освітніх потреб. Акцентовано увагу на тлумаченні понѐттѐ, 
дослідженні ґенези інклязивного освітнього середовища багатьма науковцѐми.  

Ключові слова: освітню середовище, інклязивна освіта, інклязивне освітню 
середовище, діти з особливими освітніми потребами. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку української держави, 

пов’ѐзані з активним інтегруваннѐм національної освітньої системи до 

ювропейського та світового простору, спричинили суттюві зміни в 

організації суспільного життѐ, що актуалізувало складні психолого-

педагогічні проблеми розбудови всіюї національної системи загальної 

середньої освіти. Демократизаціѐ суспільного буттѐ, гуманізаціѐ 

взаюмовідносин різних соціальних груп потребуять удосконаленнѐ умов 

соціалізації дітей та молоді з особливими освітніми потребами; вимагаять 

змін в оріюнтації освіти (дошкільної, загальної середньої та вищої) на 

забезпеченнѐ доступності навчаннѐ осіб із особливими потребами, що стаю 

можливим лише за умови впровадженнѐ інклязивних процесів. 

Запровадженнѐ інклязії в освітній сфері ю не другорѐдним, а 

центральним питаннѐм длѐ забезпеченнѐ високоѐкісної освіти і створеннѐ 

більш інклязивних суспільств (Малишевська, 2016, c. 19).  
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Зі зростаннѐм кількості дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами відбуваютьсѐ актуалізаціѐ проблеми забезпеченнѐ їх прав на 

отриманнѐ ѐкісної освіти й створеннѐ інклязивного освітнього середовища 

в закладах освіти на всіх рівнѐх – від дошкільного до загального 

середнього (Козулѐ, 2020, с. 131).  

Наприкінці 90-х років ХХ ст., у період становленнѐ інклязивного 

навчаннѐ дітей із особливими освітніми потребами в закладах освіти 

України, розпочинаютьсѐ розробка концепції формуваннѐ інклязивного 

освітнього середовища, керуячись міжнародними стандартами. 

М. Берегова зазначаю, що попри наѐвні наукові праці сучасних українських 

дослідників (В. Бондар, Л. Будѐк, В. Засенко, І. Дмитріюва, А. Колупаюва, 

С. Миронова, Н. Савінова, Т. Сак, В. Синьов, В. Тарасун, М. Шеремет, 

Д. Шульженко та ін.), що присвѐчені проблемам інклязивної освіти, 

залишаютьсѐ актуальноя проблема визначеннѐ організаційно-методичних 

засад створеннѐ інклязивного освітнього середовища в умовах закладів 

загальної середньої освіти (Берегова, 2019). 

Головноя метоя розвитку суспільства ХХІ століттѐ маю бути «створеннѐ 

доступного суспільства длѐ всіх», а цілеспрѐмований підхід допоможе 

українському соціуму належним чином сприймати лядей із особливими 

освітніми потребами. Длѐ того, щоб говорити про те, чи приживетьсѐ 

інклязивна модель навчаннѐ в Україні, слід провести ще не одне 

дослідженнѐ. Отже, система інклязивної освіти – це система нового типу, 

характерна длѐ нового століттѐ і створена за його потребоя та вимогоя.  

Тому нині одним із найважливіших ѐвищ у сучасній спеціальній освіті 

ю рух за інклязивну освіту. Інклязіѐ справлѐю значний вплив на політику, 

науково-пошукову та практичну роботу і маю багато значень, що 

охопляять діапазон від простого зарахуваннѐ учнів із особливими 

освітніми потребами в звичайні класи до перетвореннѐ філософії, 

цінностей і практичних підходів цілих освітніх систем, та необхідна нашій 

державі ѐк засіб досѐгненнѐ соціальної справедливості в інтересах учнів із 

особливими освітніми потребами. 

Аналіз актуальних досліджень. У філософських, соціологічних, 

психолого-педагогічних працѐх останнім часом зростаю науково-

дослідницький інтерес до створеннѐ інклязивного середовища в закладах 

освіти, що потенційно гармонізую становленнѐ й розвиток фізичних і 

розумових сил, здібностей дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами. У працѐх Л. Коваль, А. Колупаювої, І. Малишевської, Г. Нікуліної, 

П. Таланчук та інших науковців інклязивне освітню середовище розглѐдаютьсѐ 
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ѐк таке, що забезпечую всім суб’юктам освітнього процесу можливості длѐ 

ефективного саморозвитку, передбачаю розв’ѐзаннѐ проблеми освіти дітей та 

молоді з особливими потребами шлѐхом адаптації освітнього простору до 

потреб кожного учасника освітнього процесу, охопляячи реформуваннѐ 

цього процесу, методичну гнучкість і варіативність, сприѐтливий 

психологічний клімат у навчальному колективі і закладі, обладнаннѐ 

приміщень длѐ потреб усіх учасників, що забезпечую їх повну участь в 

освітньому процесі. 

Дослідники А. Колупаюва, К. Кольченко, Г. Нікуліна і П. Таланчук, 

М. Чайковський та інші дали наукове обґрунтуваннѐ концептуальних засад 

навчаннѐ осіб із особливими освітніми потребами в інклязивному 

освітньому середовищі. Особливості впровадженнѐ інклязивного 

освітнього середовища в школі розкриваятьсѐ у працѐх сучасних науковців 

М. Андреювої, Л. Коваль, І. Малишевської, О. Рассказової та ін. 

Нині лядство переходить до нової світоглѐдної парадигми – «юдине 

суспільство, ѐке вклячаю лядей із різноманітними проблемами». Згідно зі 

статутом Організації Об’юднаних Націй, Всесвітньої декларації про права 

лядини, діти-інваліди маять рівні права й можливості з іншими лядьми. 

Конвенціѐ про права дитини та Деклараціѐ про права інвалідів, ухвалені 

Генеральноя асамблеюя ООН, серед пріоритетів визначаять право дитини 

з особливими потребами на освіту, медичне обслуговуваннѐ, професійну 

підготовку та трудову діѐльність. Ці та інші міжнародні документи 

спонукаять кожну державу до узгодженнѐ національного законодавства з 

основними положеннѐми означених документів. Відповідна правова база 

розроблена в багатьох державах, у тому числі в Україні: Конституціѐ 

України (Статтѐ 53), Законах України «Про освіту», «Про загальну середня 

освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про 

охорону дитинства» та ін.  

Разом із тим, у сучасній освітній практиці в Україні спостерігаятьсѐ 

деѐкі суперечності:  

– між достатньоя типовоя длѐ трансформаційного періоду 

ситуаціюя, що характеризуютьсѐ наѐвністя законодавства, ѐке декларую 

права дітей із обмеженими можливостѐми на розвиток, здобуттѐ освіти, 

соціальну інтеграція, та відсутністя практичних механізмів їх реалізації;  

– між утвердженнѐм необхідності впровадженнѐ інклязивної освіти в 

навчальний процес закладу загальної середньої освіти на державному, 

регіональному та міському рівнѐх, та відсутністя методичних рекомендацій 

щодо діѐльності керівників з організації роботи педагогів у даних умовах. 
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Недостатність теоретико-методологічних даних, що розкриваять 

сутність організації інклязивного освітнього середовища в закладах 

загальної середньої освіти, актуалізую проблему вивченнѐ його сутності й 

особливостей упровадженнѐ в українських школах. 

Аналіз актуальних досліджень. Сутність освітнього середовища та 

його функції розглѐдали багато вчених: Л. Андрююва, А. Артяхіна, Г. Балл, 

І. Бех, Є. Бондаревська, Т. Браун, Дж. Гібсон, О. Гора, Г. Горська, Н. Зибина, 

С. Максимова, В. Мастерова, У. Мейс, Т. Менг, О. Мондонен, С. Мѐкішев, 

Л. Ориніна, О. Пюхота, С. Пімонова, І. Подольска, В. Рибалка, В. Семиченко, 

Н. Сенченко, В. Сюріков, С. Сисоюва, М. Турвей, В. Ясвін та інші. Однак, 

оскільки в науковій літературі терміни «освітню середовище» та «освітній 

простір» часто ототожняятьсѐ, вважаюмо доцільним розглѐнути більш 

детально ці понѐттѐ й розкрити основні засади процесу формуваннѐ 

освітнього середовища в контексті економіки знань. 

Аналіз специфіки процесів соціальної стратифікації, нерівноправності 

можливостей здобуттѐ освіти неповносправними представлено в роботах 

зарубіжних і вітчизнѐних учених: Е. Андрююва, Б. Барбера, В. Баруліна, 

Г. Беккера, П. Бергера, К. Берінгана, В. Бондарѐ, В. Засенка, А. Колупаювої, 

Д. Лупарт, В. Люповскі, К. Райнсвека, Т. Чернѐюва та ін. 

У публікаціѐх таких учених, ѐк М. Айшервуд, І. Бгажнова, В. Бондар, 

Т. Бут, О. Гамаянов, В. Засенко, Р. Дименштейн, П. Кантор, В. Синьов, 

А. Станевський, В. Тарасун, М. Шеремет, Л. Шипіцина акцентуютьсѐ увага на 

необхідності практичної допомоги особам із обмеженими можливостѐми, 

наданнѐ їм підтримки у процесі інтеграції в суспільство. Рефлексіѐ 

структури інтеграції в контексті інституціональних традицій представлена в 

наукових працѐх: С. Васіна, Д. Богоѐвленського, І. Кона, В. Кременѐ, 

В. Нечаюва, П. Таланчука, В. Ярської та ін. На необхідності ціннісної 

переоріюнтації мотивацій у галузі освіти, ѐк стратегічного напрѐму її 

реформуваннѐ, наголошуютьсѐ у працѐх: Н. Бібік, М. Вашуленка, 

Е. Вільчковського, Д. Воса, Б. Гершунського, С. Драйдена, О. Савченко та ін. 

На сучасному етапі модернізації системи освіти, проѐву гуманістичних 

тенденцій та посиленнѐ уваги до індивідуального розвитку особистості, 

визнаннѐ інтегрованого навчаннѐ ѐк найбільш відповідного принципам 

правової держави стаю дедалі поширенішим і розглѐдаютьсѐ вченими в ѐкості 

одніюї з важливих передумов повноцінного вкляченнѐ дітей із обмеженими 

можливостѐми в систему суспільних відносин (Т. Бут, А. Гамаянов, 

О. Гончарова, К. Мейджер, Е. Миронова, Н. Назарова, М. Нікітіна, М. Олівер, 

Л. Тигранова, С. Шевченко, Н. Шматко та ін.). Різні аспекти цього питаннѐ 
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досліджувалисѐ у працѐх українських та російських вчених: В. Бондарѐ, 

Л. Вавіної, Т. Власової, В. Засенка, Т. Ісаювої, М. Малофююва, Т. Сак, В. Синьова, 

В. Феоктістової, Л. Шипіциної та ін. Зокрема, специфіку організації 

інтегрованого навчаннѐ дітей із обмеженими можливостѐми окремих 

категорій репрезентовано в дослідженнѐх: І. Гілевич, Л. Калініної, 

О. Кузьмічової, Л. Тигранової, І. Цукерман (інтеграціѐ дітей із порушеннѐми 

слуху); Л. Волкової, Ю. Кузьміної, Е. Мюдвюдювої, Л. Лопатіної (інтеграціѐ дітей 

із порушеннѐми мовленнѐ); Л. Вавіної, Ю. Кармаускаса, Г. Махортової, 

В. Ремажевської (інтеграціѐ дітей із порушеннѐми зору); Г. Алферової, 

О. Битової, І. Мамайчук, Л. Шипіциної (інтеграціѐ дітей із порушеннѐми 

опорно-рухового апарату).  

Разом із тим, проблема управлінської діѐльності керівника закладу 

загальної середньої освіти щодо впровадженнѐ інклязивної освіти, 

організації роботи педагогів з навчаннѐ та вихованнѐ дитѐчого колективу, у 

ѐкому ю діти з психофізичними особливостѐми розвитку, спеціальної 

наукової розробки не здобула. 

Мета статті – визначити походженнѐ інклязивного освітнього 

середовища в закладах загальної середньої освіти. 

Методи дослідження: аналіз і синтез, узагальненнѐ наукових джерел із 

проблеми дослідженнѐ з метоя визначеннѐ походженнѐ інклязивного 

освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічних, психологічних, 

філософських теоретичних джерел засвідчую неухильне зростаннѐ наукового 

інтересу до дослідженнѐ проблеми виникненнѐ дефініції «інклязивне освітню 

середовище». Виходѐчи з аналізу семантико-варіативної термінології, 

дотичної до теми нашого дослідженнѐ, розглѐнемо базові понѐттѐ 

«інклязіѐ», «інклязивна освіта», «інклязивне навчаннѐ», «середовище», 

«освітню середовище», «простір», «освітній простір».  

Інклязіѐ (від англ. inclusion – вкляченнѐ) – процес збільшеннѐ 

ступенѐ участі всіх громадѐн у соціумі і, насамперед, тих, що маять 

труднощі у фізичному розвиткові. Означений процес передбачаю розробку 

й застосуваннѐ таких конкретних рішень, ѐкі зможуть дозволити кожній 

лядині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. Під 

час інклязії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь длѐ 

отриманнѐ бажаного результату. 

На думку українських учених (А. Колупаюва, Н. Софій, Л. Даниленко та 

ін.) розуміннѐ сутності інклязії потребую врахуваннѐ значеннѐ чотирьох 

клячових аспектів: 
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1. Інклязіѐ – це процес, постійний пошук ефективних способів 

урахуваннѐ питаннѐ багатоманітності, а отже, інклязіѐ навчаю співіснувати 

особистостей із особливими освітніми потребами з їхніми однолітками.  

2. Інклязіѐ спрѐмована на виѐвленнѐ й усуненнѐ бар’юрів 

спілкуваннѐ, а отже, передбачаю збір, узагальненнѐ та оцінку інформації з 

різних джерел із метоя вдосконаленнѐ освітньої політики і практики, 

заохоченнѐ дітей та дорослих до навчаннѐ.  

3. Інклязіѐ створяю умови длѐ присутності (місце навчаннѐ), участі 

(ѐкість навчальної діѐльності) та досѐгнень (результати навчаннѐ в межах 

усіх навчальних планів і програм (curriculum)) усіх учнів.  

4. Інклязіѐ – це освітнѐ концепціѐ, ѐка постійно розвиваютьсѐ, і ю 

важливоя длѐ формуваннѐ політики й стратегій, спрѐмованих на усуненнѐ 

причин і наслідків дискримінації, нерівності та викляченнѐ (Берегова, 

2019, c. 23, с. 128). 

Таким чином, поглѐди українських учених на понѐттѐ інклязивної 

освіти не ю однозначними. М. Берегова зазначаю, що інклязивну освіту 

визначаять ѐк: 1) процес розвитку загальної освіти; 2) процес 

забезпеченнѐ однакових прав на одержаннѐ освітніх послуг дітьми; 3) 

систему освітніх послуг; 4) складний, багатогранний процес реформуваннѐ 

загальної освіти, що передбачаю її ѐкісність та доступність длѐ дітей із 

різним рівнем психофізичного розвитку дітьми . 

Цілком логічним видаятьсѐ узагальненнѐ А. Колупаювої про те, що 

інклязивна освіта передбачаю створеннѐ освітнього середовища, ѐке би 

відповідало потребам і можливостѐм кожної дитини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку (Поліхроніді, 2016). Інклязивне 

освітню середовище служить реалізації права кожної дитини на освіту, що 

відповідаю її потребам і можливостѐм, незалежно від регіону проживаннѐ, 

складності порушеннѐ психофізичного розвитку, здатності до засвоюннѐ 

цензового рівнѐ освіти та виду закладу освіти (Поліхроніді, 2016, с. 82). 

Ми дотримуюмосѐ точки зору, що інклязивна освіта – комплексний, 

корекційно-спрѐмований процес наданнѐ освітніх послуг дітѐм із 

особливими освітніми потребами в умовах інклязивного освітнього 

середовища. 

Інклязивне навчаннѐ витлумачене ѐк комплексний процес 

забезпеченнѐ рівного доступу до освітніх послуг здобувачів освіти з 

інвалідністя шлѐхом організації навчаннѐ з урахуваннѐм індивідуальних 

особливостей їхньої навчальної пізнавальної діѐльності. 
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Психологи, педагоги розуміять під освітнім середовищем систему 

умов, що створяятьсѐ длѐ особистісного розвитку учасників навчально-

виховного процесу: освітні технології, навчальна та управлінська діѐльність, 

способи взаюмодії із зовнішніми чинниками. В. Бондар, І. Калініченко 

вбачаять в інклязивному освітньому середовищі навчально-виховне 

середовище закладу освіти, де система освітніх послуг ґрунтована на 

принципі забезпеченнѐ основного права дітей на освіту та права здобувати її 

за місцем проживаннѐ, що передбачаю навчаннѐ дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти 

(Малишевська, 2016, с. 133). Не претендуячи на вичерпність і зважаячи на 

необхідність потрактуваннѐ понѐттѐ длѐ системи вищої освіти, пропонуюмо 

характеризувати інклязивне освітню середовище ѐк сукупність умов, що 

впровадженнѐ інклязивного навчаннѐ в загальноосвітній і вищій школі 

диференційовано відповідне нормативно-правове, навчально-методичне, 

кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпеченнѐ. Н. Заборчук 

наголошую, що мети «Концепції розвитку інклязивного навчаннѐ» досѐгаять 

через виконаннѐ низки завдань, одним із ѐких ю формуваннѐ освітньо-

розвивального середовища длѐ дітей із особливими освітніми потребами 

шлѐхом забезпеченнѐ психолого-педагогічного, медико-соціального 

супроводу. Із-поміж завдань «Концепції інклязивної освіти студентів з 

інвалідністя» варто назвати формуваннѐ інклязивного освітнього 

середовища через запровадженнѐ комплексної системи супроводу навчаннѐ. 

К. Кольченко, один із авторів «Концепції інклязивної освіти студентів з інва-

лідністя», у пізнішій публікації зазначаю, що формуваннѐ інклязивного 

освітнього середовища длѐ студентів із інвалідністя відбуваютьсѐ шлѐхом 

запровадженнѐ комплексної системи супроводу навчаннѐ, забезпеченнѐ 

архітектурної, інформаційної та соціальної безбар’юрності освітнього середо-

вища, створеннѐ матеріально-технічної бази, адаптованої до потреб студен-

тів, підвищеннѐ їхньої мобільності. Наголошуячи на важливості формуваннѐ 

інклязивного середовища в загальноосвітній і вищій школі, концепції не 

пропонуять дефініції понѐттѐ «інклязивне освітню середовище», лише 

окресляять вектори розв’ѐзаннѐ порушеного питаннѐ (Кузава, 2012, с. 316). 

Понѐттѐ набуваю різних значень залежно від прикметника, що 

називаю його ознаку, наприклад, забезпечуять рівний доступ особам із 

особливими потребами до ѐкісної інклязивної освіти в інклязивному 

закладі освіти (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і 

вищої) незалежно від їх психофізичного розвитку, стану здоров’ѐ, віку, 

статі, соціально-економічного статусу, раси, місцѐ проживаннѐ і вихованнѐ, 
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оскільки сукупність учасників навчально-виховного процесу, пов’ѐзаних 

спільністя умов, у ѐких відбуваютьсѐ їхнѐ діѐльність. 

У межах формуваннѐ інклязивного освітнього середовища нам 

імпоную розуміннѐ інклязивної освіти ѐк спеціально організованої 

взаюмодії педагогів із дітьми з особливими потребами та нормативним 

рівнем розвитку (Н. Борисова, М. Кінг-Сірс, І. Лошакова, М. Малофеюв, 

Л. Шипіцина, Є. Ярська-Смірнова).  

Длѐ з’ѐсуваннѐ сутності понѐттѐ «інклязивне освітню середовище» та 

його взаюмодії з понѐттѐми «освітню середовище» та «освітній простір», 

необхідно передусім визначити сутність і взаюмозалежність базових понѐть 

«середовище» та «простір».  

Численні праці засвідчуять наукове зацікавленнѐ вчених природоя 

понѐттѐ «середовище». Понѐттѐ «середовище» не маю чіткого й 

однозначного визначеннѐ в науці. У найзагальнішому сенсі «середовище» 

розуміютьсѐ ѐк оточеннѐ, під впливом ѐкого відбуваютьсѐ становленнѐ та 

розвиток лядини. Понѐттѐ «середовище» поюднуютьсѐ за значущістя з 

освітоя, роль ѐкої в сучасному суспільстві неухильно зростаю, тому в 

наукових дослідженнѐх часто виникаю взаюмозалежність понѐть 

«середовище» і «освіта». 

Понѐттѐ «середовище» відображаю залежність та взаюмозв’ѐзок 

умов, що забезпечуять розвиток лядини, її взаюмодія з оточеннѐм. 

Середовище – це не просто соціальна статична одиницѐ, це складна 

система, що знаходитьсѐ в постійному розвитку, що охопляю різні, близькі 

й далекі життюві сфери. Середовище ю сукупністя лядей, об’юднаних 

спільністя життювих умов, занѐть, інтересів, а також соціально-побутові 

умови, у ѐких проходить життѐ лядини; її оточеннѐ (Ахновська, 2018, с. 30).  

У педагогіку термін «середовище» був введений ще в епоху 

Просвітництва і розумівсѐ ѐк суспільні, матеріальні та духовні умови його 

існуваннѐ, формуваннѐ і діѐльності, що оточували лядину. У цьому 

значенні середовище розглѐдалосѐ ѐк: макросередовище, суспільно-

економічна система в цілому (продуктивні сили, сукупність виробничих 

відносин і соціальних інститутів, свідомість, релігіѐ й культура конкретного 

суспільства); мікросередовище ѐк безпосередню соціальне оточеннѐ 

лядини (сім’ѐ, колектив і групи різних рівнів) (Цимбалару, 2016, с. 42). 

Сутність освітнього середовища та його функції розглѐдали багато 

вчених: Л. Андрююва, А. Артяхіна, Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, Т. Браун, 

Дж. Гібсон, О. Гора, Г. Горська, Н. Зибина, С. Максимова, В. Мастерова, 

У. Мейс, Т. Менг, О. Мондонен, С. Мѐкішев, Л. Ориніна, О. Пюхота, 
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С. Пімонова, І. Подольска, В. Рибалка, В. Семиченко, Н. Сенченко, 

В. Сюріков, С. Сисоюва, М. Турвей, В. Ясвін та інші. Однак, оскільки в 

науковій літературі терміни «освітню середовище» та «освітній простір» 

часто ототожняятьсѐ, вважаюмо доцільним розглѐнути більш детально ці 

понѐттѐ й розкрити основні засади процесу формуваннѐ освітнього 

середовища в контексті економіки знань.  

Численні виданнѐ останніх років свідчать про зростаячий інтерес 

авторів до терміна «простір», що в педагогічній літературі 

використовуютьсѐ ѐк: юдиний освітній простір, виховний простір, культурно-

освітній простір, простір дитинства тощо (С. Болдирьова, Н. Селіванова, 

Є. Бондаревська та ін.).  

Найглибший аналіз зазначеної проблеми подано в працѐх В. Ясвіна. 

У його дослідженнѐх використовуятьсѐ різні види середовищ в освіті, 

серед ѐких виділѐятьсѐ дві великі категорії – простір і середовище. 

У понѐттѐ «простір» не вклячаютьсѐ діѐльність лядини, що може існувати 

незалежно від суб’юкта. Простір по відношення до середовищ належить до 

вищого порѐдку, у складі ѐкого може знаходитисѐ кілька середовищ. 

Під категоріюя «простір» розуміять «протѐжність, вмістилище, у 

ѐкому розташовані предмети і відбуваятьсѐ події» (Ахновська, 2018, с. 31). 

Загальне уѐвленнѐ про простір пов’ѐзане із взаюмним розташуваннѐм 

одночасно співіснуячих об’юктів. 

У світлі юдності природи, суспільства і лядини перспективним ю 

аналіз середовища з точки зору освіти, адже чим більше особистість 

використовую можливості середовища, тим краще відбуваютьсѐ її вільний і 

активний саморозвиток. Крім того, у контексті проблем інклязії, понѐттѐ 

«середовище» набуваю особливого забарвленнѐ й актуальності. Залученнѐ 

дитини з особливими освітніми потребами в освітню середовище закладу 

освіти висуваю нові вимоги до організації освітнього процесу: корекційно-

розвиткові, технологічні, матеріально-технологічні, організаційні, 

соціально-психологічні, моральні, навчально-методичні та інші 

(Малишевська, 2016, с. 20). 

Структурними компонентами освітнього середовища ю такі (рис. 1). 

Термін «освітню середовище» в педагогічній літературі постійно 

зустрічаютьсѐ з понѐттѐми «навчаннѐ», «розвиток», «вихованнѐ», «інновації 

в освіті» і визначаютьсѐ ѐк сукупність умов, що впливаять на розвиток та 

формуваннѐ здібностей, потреб, інтересів, свідомості особистості 

здобувача знань. Дослідження проблем освітнього середовища 
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присвѐчено роботи вітчизнѐних і зарубіжних учених (Я. Корчак, В. Ясвін, 

Г. Ковальов та ін.) (Поліхроніді, 2016, с. 83).  

Сутність освітнього середовища та його функції розглѐдали вчені: 

Л. Андрююва, А. Артяхіна, Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, Т. Браун, 

Дж. Гібсон, О. Гора, Г. Горська, Н. Зибина, С. Максимова, В. Мастерова, 

У. Мейс, Т. Менг, О. Мондонен, С. Мѐкішев, Л. Ориніна, О. Пюхота, 

С. Пімонова, І. Подольска, В. Рибалка, В. Семиченко, Н. Сенченко, 

В. Сюріков, С. Сисоюва, М. Турвей, В. Ясвін та інші.  
 

  
Рис. 1. Компоненти освітнього середовища (Ахновська, 2018, с. 27). 
  

Проблема відбору й побудови змісту освітнього середовища 

впродовж століть привертала увагу вчених і педагогів-практиків. Аналіз 

педагогічної літератури засвідчую, що ідеї Я. Коменського, Л. Корчака, А. 

Макаренка, Г. Спенсера та інших педагогів привели до певних змін у 

визначенні освітнього середовища.  

Понѐттѐ «освітню середовище» конкретизуютьсѐ понѐттѐм 

«середовище навчаннѐ (або навчальне середовище)», тому що в 

освітньому середовищі може існувати безліч середовищ навчаннѐ, де 

відбуваятьсѐ взаюмозалежні процеси учіннѐ та навчаннѐ, ѐкі 

забезпечуятьсѐ взаюмозв’ѐзком конкретних матеріальних, комунікаційних 

і соціальних умов. У цьому випадку передбачаютьсѐ присутність у 

середовищі того, кого навчаять, взаюмовпливи та взаюмодія оточеннѐ із 

суб’юктом навчаннѐ. На нашу думку, середовище навчаннѐ – це спеціально 

організоване середовище, спрѐмоване на придбаннѐ здобувачем знань 
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певних знань, умінь і навичок. Мета, зміст, методи й організаційні форми 

навчаннѐ такого середовища можуть зміняватисѐ в межах конкретної 

освітньої галузі, навчального предмету. 

Характеризуячи роль і значеннѐ середовища в процесі соціалізації 

особистості, Т. Менг зазначаю, що освітню середовище – це «багатомірне 

соціально-педагогічне ѐвище, пов’ѐзане в юдине ціле різними 

комунікабельними механізмами, що маю ситуативний вплив на розвиток 

ціннісних оріюнтацій особистості, відносин і способів поведінки, що 

актуалізуятьсѐ в процесах освоюннѐ, споживаннѐ й поширеннѐ 

соціокультурних цінностей» (Цимбалару, 2016, с. 315). 

Освітню середовище у психолого-педагогічній літературі також 

розглѐдаять ѐк підсистему соціокультурного середовища, ѐк сукупність 

факторів, обставин, ситуацій, ѐкі склались історично, і ѐк цілісність 

спеціально організованих умов розвитку особистості учнѐ. Так, Г. Ковальов 

виділѐю три структурні компоненти освітнього середовища: 

- фізичне оточеннѐ – приміщеннѐ, його дизайн, розмір і просторова 

структура навчальних помешкань, умови длѐ переміщеннѐ і розміщеннѐ 

учнів; 

- лядський фактор – добір учнів, наповняваність класів та груп і його 

вплив на соціальну поведінку учнів, особливості й успішність учнів, етнічні 

особливості, ѐкість підготовки вчителів, статево-вікова структура 

учнівського контингенту;  

- програма навчаннѐ – новаторський характер змісту програм 

навчаннѐ, технології навчаннѐ, стиль і методи навчаннѐ, форми навчальної 

діѐльності, характер контроля. 

На нашу думку, переконливо, що Б. Боденко, А. Куракін, 

Ю. Мануйлов, А. Хуторський, розглѐдаячи понѐттѐ «освітню середовище» 

ѐк об’юкт педагогічного дослідженнѐ, виходѐть із положеннѐ нерозривності 

освітнього процесу і вихованнѐ. Ми згодні з точкоя зору вище перелічених 

дослідників, ѐкі під освітнім середовищем розуміять природне та штучно 

створене соціокультурне оточеннѐ лядини, що вклячаю зміст і різні види 

засобів освіти, здатні забезпечувати продуктивну діѐльність здобувача 

освіти, управлѐячи процесом розвитку особистості за допомогоя 

створеннѐ сприѐтливих длѐ цього умов, до ѐких належить мотиваціѐ 

здобувачів знань, особистість педагога тощо. 

Зокрема, С. Крилова «освітню середовище» вважаю частиноя 

соціокультурного простору, зоноя взаюмодії освітніх систем, їхніх 

елементів, освітнього матеріалу і суб’юктів освітніх процесів. 
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С. Дерѐбо освітню середовище називаю сукупністя всіх можливостей 

длѐ навчаннѐ, вихованнѐ і розвитку особистості, причому можливостей ѐк 

позитивних, так і негативних. 

Відомий учений В. Ясвін під «освітнім середовищем» (чи 

середовищем освіти) розумію систему впливів і умов формуваннѐ 

особистості за заданим зразком, а також створеннѐ можливостей длѐ її 

розвитку, що відбуваютьсѐ в соціальному і просторово-предметному 

оточенні. 

Дослідник А. Леонтьев вважаю понѐттѐ «освітнього середовища» 

одним із клячових серед освітніх психологічних і педагогічних понѐть, і 

таким, що тільки зараз активно розроблѐютьсѐ. У цьому контексті особливо 

важливі виѐвлені психологами основні потреби й можливості розвитку, що 

забезпечуять дітѐм особистісно-оріюнтоване освітню середовище. 

У наукових працѐх, присвѐчених дослідження навчально-виховного 

середовища, не вивчені важливі аспекти організації навчально-виховного 

середовища в умовах школи. Проте, роль та значеннѐ навчально-виховного 

середовища знаходимо у працѐх та педагогічному досвіді В. Сухомлинського, 

О. Захаренка, а також цей аспект описано в літературних джерелах С. Русової, 

С. Шацького, І. Рачинського та ін. У зв’ѐзку з тим, що навчально-виховне 

середовище в загальноосвітній школі взаюмопов’ѐзано із зовнішніми 

чинниками, вклячаячи елементи культурно-освітнього простору, то його 

розглѐдаять ѐк інтегроване понѐттѐ. 

Суспільство очікую від закладу освіти не лише статусу освітнього 

ресурсу, а й простору розвитку та співпраці ѐк усередині, так і з зовнішнім 

світом. Сучасне освітню середовище створяю неповторне індивідуалізоване 

та персоналізоване враженнѐ, де в кожного ю можливість відшукати себе. 

Середовище школи – це місце, де: зустрічаятьсѐ і взаюмодіять не 

лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці району, гості школи; 

відбуваятьсѐ не лише уроки, цікаві зустрічі, свѐта та концерти, а й лекції, 

семінари, тренінги тощо; діять відкриті лабораторії та майстерні в різних 

галузѐх науки, мистецтва і технологій. 

Вітчизнѐні й закордонні науковці та практики трактуять освітню 

середовище, ѐк: частину життювого, соціального середовища лядини, що ю 

сукупністя всіх освітніх чинників, ѐкі безпосередньо чи опосередковано 

впливаять на особистість у процесах навчаннѐ, вихованнѐ та розвитку 

виховний простір, що формую особистість. 

В. Ясвін вважаю, що освітню середовище – це характеристика життѐ 

всередині закладу освіти, система впливів і умов формуваннѐ особистості, 
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система можливостей длѐ розвитку особистості в соціальному та 

просторово-предметному оточенні. 

Вплив освітнього середовища закладу освіти на освітній процес і 

результативність навчаннѐ становить інтерес длѐ досліджень протѐгом 

тривалого часу. Однак, незважаячи на наѐвні наукові дослідженнѐ, 

понѐттѐ «освітню середовище» залишаютьсѐ нечітким, а його визначеннѐ 

все ще відрізнѐютьсѐ різноманіттѐм та вклячаю в себе широкий спектр 

наукових концепцій.  

В. Козулѐ зазначаю, що все вище наведене характеризую освітню 

середовище ѐк понѐттѐ інтегративне й поліструктурне. Таким чином, 

освітню середовище можна розглѐдати ѐк сукупність об’юктивних зовнішніх 

умов, факторів, соціальних об’юктів, необхідних длѐ успішного 

функціонуваннѐ освіти; водночас це й система впливів та умов формуваннѐ 

особистості, а також можливостей длѐ її розвитку, ѐкі містѐтьсѐ в 

соціальному і просторово-предметному освітньому просторі. 

Виходѐчи з цього, ми переконані, що освітню середовище – це 

сукупність зовнішніх та внутрішніх умов, необхідних длѐ функціонуваннѐ 

закладу освіти; система впливів та умов формуваннѐ особистості здобувача 

знань. 

Процес створеннѐ інклязивного освітнього середовища ми 

розглѐдаюмо з точки зору інституційного й субстанціонального аспектів 

розуміннѐ з двох позицій – ѐк об’юктивний або суб’юктивний феномен. 

Натомість гуманізаціѐ системи освіти передбачаю його побудову в закладах 

загальної середньої освіти ѐк багатомірної педагогічної реальності в 

нерозривній юдності цих двох позицій. 

У межах першого, інституційного аспекту, інклязивне освітню 

середовище ѐк складова освітнього простору може характеризуватисѐ ѐк 

частина соціуму (певного закладу загальної середньої освіти), де 

створяятьсѐ рівні умови длѐ розвитку особистості всіх здобувачів освіти, у 

тому числі осіб із особливими освітніми потребами, ѐк основну складову 

освітнього простору закладу освіти (Цимбалару, 2016, с. 316).  

Так, А. Цимбалару визначаю шкільний освітній простір ѐк «складне 

утвореннѐ, що компонуютьсѐ з освітнього простору кожного учнѐ, кожного 

вчителѐ, кожного з батьків тощо» (процитовано в Талдонова, 2018, с. 100); 

події, у ѐких здійсняятьсѐ різні види діѐльності кожного учасника 

освітнього процесу з освоюннѐ шкільного середовища, необхідні длѐ 

задоволеннѐ їхніх освітніх потреб, де освоюннѐ – це проюкціѐ особистості на 

територія (шкільне середовище), індивідуальний «відбиток» на об’юктах 
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взаюмодії. Найзагальніше уѐвленнѐ про простір пов’ѐзане з порѐдком 

розташуваннѐ (взаюмним розташуваннѐм) одночасно паралельних об’юктів. 

Кажучи про освітній простір, ми маюмо на увазі комплекс певним чином 

пов’ѐзаних умов, ѐкі можуть чинити вплив на освіту лядини. 

Висновки. Таким чином, освітній простір ю органічноя складовоя 

цілісного освітнього середовища, однак, незважаячи на схожість, ці 

понѐттѐ, на наше переконаннѐ, не тотожні.  

Аналіз теоретичних джерел дозволѐю зробити висновки, що науковці 

вибудовуять наступну іюрархія педагогічних конструкцій: освітній простір, 

освітню середовище, навчально-виховне середовище. Кожен термін учені 

розглѐдаять ѐк реально існуячий феномен, що вклячаю певний перелік 

елементів, ѐкі характеризуять ту чи іншу сферу лядської діѐльності. У 

даний час понѐттѐ «освітній простір» введено в категоріальний апарат 

педагогіки і в наукових дослідженнѐх обґрунтовуятьсѐ різні його аспекти 

(М. Віленський, В. Гінеціанський, В. Конюв, Є. Мещерѐкова, В. Панів, В. 

Слободчиков, І. Шендрик та ін.). 

У педагогічному тезаурусі останнім часом активно використовуютьсѐ 

понѐттѐ «юдиний освітній простір» на рівні з понѐттѐми «територіальна 

освітнѐ система» та «освітній соціокультурний комплекс», що вимагаю 

роз’ѐсненнѐ. 

Понѐттѐ «юдиний освітній простір» використовуютьсѐ в педагогічній 

літературі за введеннѐм Є. Ямбургом. Воно припускаю «освіту без меж», 

розглѐдаячи в юдності процеси, що відбуваятьсѐ ѐк у межах установ і 

організацій, так і в сім’ї та в інших соціальних інститутах (Кузава, 2012, с. 316). 

Отже, освітній інклязивний простір – це освітньо-корекційне 

середовище закладу освіти, у ѐкому відбуваютьсѐ освітньо-виховна 

інтерактивна взаюмодіѐ всіх учасників освітнього та корекційно-

розвивального процесу в умовах інклязивного навчаннѐ.  

Погоджуячись із думкоя М. Берегової, зауважимо, що аналіз 

основних понѐть показую, що інклязіѐ, інклязивна освіта, інклязивне 

навчаннѐ, інклязивний освітній простір – це взаюмопов’ѐзані понѐттѐ, ѐкі 

базуятьсѐ на принципах вкляченнѐ дітей із особливостѐми психофізичного 

розвитку в освітній простір закладу освіти, забезпеченнѐ їм рівного доступу 

до ѐкісної освіти (Берегова, 2019). 

Розвиток сучасного суспільства в умовах інклязії та інтеграції наук 

зміняю базові освітні оріюнтири: від «освіти длѐ всіх на все життѐ» – до 

«освіти всіх крізь усе життѐ», до самоосвіти. Мова йде не просто про 

підвищеннѐ рівнѐ освіти, а й про формуваннѐ у здобувачів знань здатності 
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до рефлексії, що вимагаю створеннѐ в закладах освіти особливого 

освітнього середовища в межах освітнього інклязивного простору, ѐким 

стане інклязивне освітню середовище. 
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РЕЗЮМЕ 
Позняк Елена. Генезис понѐтиѐ «инклязивнаѐ образовательнаѐ среда».  
В статье рассматриваятсѐ исторический процесс вхождениѐ в понѐтие 

«инклязивнаѐ образовательнаѐ среда», особенности созданиѐ инклязивной 
образовательной среды в учреждениѐх общего среднего образованиѐ, что ѐвлѐетсѐ 
отражением демократических ценностей общества и национальной системы 
инклязивного образованиѐ. Инклязивнаѐ образовательнаѐ среда определѐетсѐ как 
специально созданнаѐ в учебном заведении образовательнаѐ среда, структура которой 
направлена на обеспечение равных и благоприѐтных условий в организации обучениѐ и 
всестороннего развитиѐ соискателей знаний с разным уровнем здоровьѐ и 
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образовательных потребностей. Акцентировано внимание на толковании понѐтиѐ, 
исследовании генезиса инклязивной образовательной среды многими учеными. 

Ключевые слова: образовательнаѐ среда, инклязивное образование, 
инклязивнаѐ образовательнаѐ среда, дети с особыми образовательными 
потребностѐми. 

SUMMARY 
Pozniak Olena. Genesis of the concept of "inclusive educational environment". 
The article considers the essence of an inclusive educational environment and the 

peculiarities of its implementation into school of Ukraine to ensure the right of every person 
to education. An inclusive educational environment is defined as a special environment 
aimed at providing favorable conditions for learning and comprehensive development of 
pupils with different levels of health and educational needs. Creating an inclusive 
environment is aimed at a harmonious combination of psychological and pedagogical 
conditions, technical means and resources of the education institution for the organization of 
the educational process with people with special educational needs. Effective measures to 
overcome these difficulties in introducing an inclusive educational environment are: 
development of regulatory support for higher inclusive education; ensuring the availability of 
inclusive education for students with special educational needs, creating conditions for the 
development of their personality and socialization; implementation of structural changes at 
the university; professional development of teachers who teach students with special needs. 
Inclusive approach is defined as orientation of the educational process on achieving special 
knowledge, skills, experience in providing educational services taking into account the 
peculiarities of psycho-physical development, forming the main features of the personality, 
positive motivation to self-development and self-realization. The article defines conditions 
under which the implementation of environmental and inclusive approaches will be effective. 
In the process of creating inclusive educational environment, some restrictions are possible to 
arise (regulatory, financial and economic, organization and methodological, sociocultural). 

Key words: educational environment, inclusive education, inclusive educational 
environment, children with special educational needs.  
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВОКАЛЬНУ 

ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті висвітлено шлѐхи оновленнѐ вокальної підготовки здобувачів вищої 
мистецько-педагогічної освіти. Проаналізовано значеннѐ інформаційно-комунікаційних 
та здоров’ѐзбережувальних технологій длѐ осучасненнѐ процесу навчаннѐ співу 
майбутніх педагогів у галузі музичної освіти. Зроблено припущеннѐ про те, що 
впровадженнѐ інформаційно-комунікаційних технологій сприѐтиме комфортному та 
ефективному засвоюння теоретичного і практичного вокально-навчального матеріалу 
з урахуваннѐм особливостей дистанційного навчаннѐ, вокально-освітніх можливостей 
здобувачів мистецько-педагогічної освіти, а також їх індивідуального темпу вокальної 
підготовки. Використаннѐ здоров’ѐзберігаячих технології, зокрема комплексу 
фонопедичних та вокалотерапевтичних способів художньо-педагогічного впливу, 
дозволить підвищити рівень виконавської майстерності майбутніх педагогів завдѐки 
формування в них навичок грамотної охорони співочого голосу. 

Ключові слова: майбутні педагоги в галузі музичної освіти, вокальна 
підготовка, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчаннѐ, 
здоров’ѐзбережувальні технології, фонопедіѐ, вокалотерапіѐ. 

 

Постановка проблеми. На сучасному ювроінтеграційному етапі 

стрімкого зростаннѐ темпів структурних, економічних і соціальних 

перетворень у всіх сферах суспільного життѐ України актуальності набуваю 

проблема підготовки фахівців нової ѐкості. Тому нині розвиток системи 

вищої освіти характеризуютьсѐ концептуальними трансформаціѐми, ѐкі 

торкнулисѐ і галузі мистецької освіти, що зумовило переглѐд звичних, 

традиційних поглѐдів на зміст, методи та форми фахової підготовки 

майбутніх педагогів, зокрема їх вокальної підготовки.  

Слід підкреслити, що музично-педагогічна діѐльність, у тому числі – її 

вокальна складова, в ідеальному втіленні ю простором індивідуальної 

творчості фахівцѐ, в ѐкому тонко поюднуятьсѐ класичні традиції вокальної 

педагогіки та музичного мистецтва із сучасними вокально-педагогічними 

ідеѐми та особистими методичними досѐгненнѐми. Цей ідеал не втратив 

актуальності і сьогодні, проте набув «сучасного звучаннѐ». Адекватним 

сьогодні стаю такий зміст вокальної підготовки майбутнього педагога в 

галузі музичної освіти, ѐкий оріюнтуютьсѐ на високі ідеали вокального 
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мистецтва та музично-педагогічної освіти, органічно поюднуячи у собі 

культурно-історичний досвід із інноваційністя та евристикоя. 

Про необхідність упровадженнѐ інновацій в освітній процес 

акцентовано увагу в Законі України «Про вищу освіту» (2014), Законі 

України «Про наукову та науково-технічну діѐльність» (2016), Законі 

України «Про освіту» (2017) тощо. Однак дані останніх психолого-

педагогічних досліджень (Călin, 2018; Castro, Jimenez,  2019) свідчать про 

те, що впровадженнѐ інноваційних технологій в освітній процес закладів 

вищої освіти супроводжуютьсѐ обмеженістя обґрунтованих теоретичних 

розробок, часто без необхідного педагогічного осмисленнѐ – тому, ѐк 

наслідок, не всі майбутні фахівці, зокрема і в галузі музичної освіти, готові 

до здійсненнѐ професійної діѐльності на новому, інноваційному, рівні. 

Отже, інноваційний компонент вокальної підготовки педагога-

музиканта набуваю наразі визначального значеннѐ, зокрема в умовах 

пандемії COVID-19, оскільки навчаннѐ співу повинно здійсняватисѐ 

безперервно і з активним використаннѐм передових мистецько-освітніх та 

інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі дистанційних.  

Аналіз актуальних досліджень. Сучасні підходи до визначеннѐ рівнѐ 

інноваційності освітніх процесів спрѐмовано на визначеннѐ умов, у ѐких 

відбуваютьсѐ підготовка майбутніх фахівців. Такі підходи представлені в 

наукових розвідках учених, виконаних у межах проблем: модернізації 

національної системи ступеневої освіти (І. Бех, А. Богуш, С. Гончаренко, 

І. Зѐзян, В. Луговий, Л. Петриченко, О. Коваленко, В. Семиченко, 

М. Ярмаченко та ін.); теорії розвитку особистості (К. Абульханова-Славська, 

О. Асмолов, А. Брушлинський, Д. Леонтьюв, В. Шадріков та ін.); гуманістичні 

теорії самореалізації та самоактуалізації особистості в процесі професійного 

становленнѐ (А. Маслоу, О. Орлов, К. Роджерс, І. Якіманська та ін.); теорії 

управліннѐ освітніми процесами (Р. Акофф, Г. Артях, Т. Давиденко, 

В. Луговий, Дж. Мартін, А. Харківська, Дж. Черч, Ю. Якименко та ін.); теорії, 

методології і практики інформатизації освіти (Я. Ваграменко, І. Роберт, 

І. Румѐнцева, І. Шолохович та ін.); реалізації можливостей мережевої системи 

ѐк глобального середовища безперервної освіти (О. Гриценчук, С. Богданова, 

В. Осадчий, О. Полат, Т. Путій, Г. Рейнгол та ін.) тощо.  

Дослідники підкресляять, що ѐкість сучасної підготовки фахівцѐ – 

один з головних показників освітньої системи, ѐкий узгоджую 

прогнозуваннѐ освітнього процесу з його результативністя через 

урахуваннѐ рівнѐ інноваційності, цільових пріоритетів і потреб особистості, 

зокрема майбутнього педагога, суспільства та держави.  
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Аналіз наукової літератури засвідчую, що проблема впровадженнѐ 

інноваційних технологій в освітній процес мистецько-педагогічних закладів 

вищої освіти досі залишаютьсѐ не вирішеноя. Зокрема, українськими вченими 

здійсняятьсѐ спроби вирішити проблему використаннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій під час музичного навчаннѐ майбутніх учителів 

музичного мистецтва: Н. Попович (Попович, 2019) вивчаю особливості 

інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у систему професійної 

підготовки здобувачів вищої мистецько-педагогічної освіти; В. Гаврилова та 

В. Федоришин (Гаврілова, Федоришин, 2017) наголошуять на необхідності 

впровадженнѐ комп’ятерних технологій у процес формуваннѐ професійної 

компетентності майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва; І. Пащенко 

(Пащенко, 2017) досліджую специфіку використаннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій під час фахової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтв; Чжу Юньжуй (Zhu, 2021) вивчаю шлѐхи впровадженнѐ 

інноваційних здобутків педагогічної науки в підготовку майбутніх викладачів 

вокалу; Сі Даофен (Сі, 2015) розглѐдаю інноваційні технології в ѐкості сучасної 

основи підготовки майбутніх учителів музики до співацької діѐльності.  

Н. Овчаренко, О. Самойленко, О. Москва та О. Чеботаренко 

(Ovcharenko, Samoilenko, Moskva, Chebotarenko, 2020) звертаять увагу на 

те, що крім інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційними слід 

вважати здоров’ѐзбережувальні технології вокальної підготовки майбутніх 

фахівців у галузі музичної освіти  

Отже, можна дійти висновку, що нині забезпеченнѐ високого рівнѐ 

вокальної підготовки здобувачів вищої мистецько-педагогічної освіти 

повинно відбуватисѐ з оріюнтаціюя на міжнародні стандарти ѐкості й за 

умови збереженнѐ ґрунтовності та відповідності потребам особистості, 

суспільства і держави. Але слід зазначити, таке реформуваннѐ поки ще 

певноя міроя гальмуютьсѐ через те, що освітні та наукові заклади 

потерпаять від недостатнього матеріально-технічного забезпеченнѐ та 

неефективного впровадженнѐ освітніх інновацій (Rheingol, 2010). 

Аналіз сучасного стану вокальної підготовки майбутніх педагогів у 

галузі музичної освіти демонструю існуваннѐ суперечності між 

встановленими вимогами щодо формуваннѐ компетентного фахівцѐ й 

обмеженістя використаннѐ інноваційних технологій у практиці вокальної 

підготовки здобувачів вищої мистецько-педагогічної освіти. 

Мета статті – визначити ймовірні ефективні інноваційні технології 

длѐ оновленнѐ змісту вокальної підготовки майбутніх педагогів у галузі 

музичної освіти. 
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Методи дослідження. Пропоноване дослідженнѐ проведене з 

використаннѐм методів аналізу, синтезу і класифікації науково-методичної 

літератури з метоя визначеннѐ клячових засад дослідженнѐ та ймовірних 

ефективних інноваційних технологій длѐ оновленнѐ змісту вокальної 

підготовки майбутніх педагогів у галузі музичної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Вивченнѐ практики підготовки педагогів 

у мистецько-педагогічних закладах вищої освіти свідчать про те, що класична 

система їх фахової підготовки не зазнала, допоки ще, істотних змін. 

Збереглисѐ традиційні у своїй основі методики викладаннѐ, засоби та 

організаційні форми навчаннѐ. Фахова підготовка у класі вокальних 

дисциплін формуваласѐ на засадах накопиченнѐ, відбору, систематизації 

культурно-історичного досвіду відповідно до високих ідеалів та критеріїв 

музичної освіти. Якщо нещодавно в основі всіюї системи фахової підготовки 

педагога-музиканта лежала ідеѐ вкоріненнѐ надмірної уніфікації змісту та 

форм навчаннѐ, то зараз розпочавсѐ новий, незаформалізований, 

динамічний, ѐкісний перехід до стану творчого функціонуваннѐ системи 

підготовки майбутнього фахівцѐ. 

Водночас дослідженнѐ останніх років показали необхідність 

постійної глибокої роботи щодо відбору змісту фахової підготовки 

педагога-музиканта. Підставоя конструяваннѐ даного змісту ю державний 

освітній стандарт, що визначаю пріоритети в галузі підготовки фахівцѐ у 

сфері музичної освіти, свободу вибору змісту, форм та методів навчаннѐ та 

інноваційних освітніх технологій. 

Підставоя необхідності впровадженнѐ інноваційних технологій у 

вокальну підготовку майбутніх педагогів у галузі музичної освіти ю 

культурний фонд вокально-педагогічної діѐльності ѐк результат 

накопиченнѐ емпіричного, теоретико-методичного матеріалу та 

практичного вокально-виконавського досвіду. Цѐ система зосереджую в 

собі весь спектр музично-педагогічних та вокально-виконавських проблем. 

Зміст вокальної підготовки ми розглѐдаюмо ѐк систему теоретико-

методичних знань, інтелектуальних та вокально-практичних умінь, 

оволодіннѐ ѐкими забезпечую розвиток та саморозвиток суб’юкта 

освітнього процесу – майбутнього педагога в галузі музичної освіти, а 

також способи вокально-практичної діѐльності щодо реалізації музично-

педагогічних нововведень, досвід їх здійсненнѐ та ѐк засіб досѐгненнѐ 

майбутнім фахівцем вершин професійного майстерності. 

Формуваннѐ змісту вокальної підготовки майбутнього педагога-

музиканта зумовлено сукупністя принципів культурно-праксеологічної 
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концепції (Циркун, 2000): юдності вокально-педагогічної культури, особистості 

та вокально-педагогічної діѐльності; адекватного розвитку та саморозвитку 

особистості; культурно-праксеологічної генералізації; апріорно-

інформаційного та апостеріорно-діѐльнісного навчаннѐ, систематизуячих 

факторів та поетапності вокальної підготовки. Вищезгадані принципи ю 

інтегральними критеріѐми відбору змісту навчаннѐ дисциплін вокально-

виконавського циклу. Джерелами даного відбору ю: 

• вокально-педагогічна культура ѐк система; 

• цілі та завданнѐ процесу вокального навчаннѐ; 

• логіка розгортаннѐ вокально-педагогічної діѐльності; 

• процес вокальної підготовки педагога-музиканта ѐк цілісне 

мистецько-педагогічне ѐвище; 

• суб’юкти вокальної підготовки, їх можливості та переваги. 

Аналіз змісту вокальної підготовки майбутніх педагогів у галузі 

музичної освіти дозволив виѐвити низку критеріїв відбору інноваційних 

технологій длѐ її оновленнѐ й вдосконаленнѐ.  

Критерій фундаментальності виступаю ѐк пріоритет більш 

універсальних та інформативних елементів змісту вокальної підготовки, 

необхідних длѐ розкриттѐ сутності знань та умінь, що забезпечуять 

ефективне рішеннѐ здобувачами вищої мистецько-педагогічної освіти 

типових вокально-професійних завдань. 

Контекстність ю ознакоя оцінки інноваційних технологій з позицій 

віддзеркаленнѐ в них специфічних особливостей вокально-педагогічних 

нововведень, а також відповідності змісту вокальної підготовки методам, 

формам та засобам навчаннѐ в класі фахових дисциплін музично-

виконавського циклу. 

Критерій актуальності підкресляю необхідність і своючасність 

упровадженнѐ інноваційних технологій до змісту вокальної підготовки, що 

вказую на відкритість останнього, залежність змісту від часу, конкретних 

умов та обставин. 

Верифікованість, ѐк критерій, дозволѐю оцінити інноваційні технології 

на предмет їх високої теоретико-методичної та вокально-практичної 

значущості, зв’ѐзку з практикоя вивченнѐ дисциплін вокально-

виконавського циклу. 

Конструяваннѐ змісту вокальної підготовки педагога-музиканта на 

основі впровадженнѐ інноваційних технологій ю відкритим процесом, що 

розвиваютьсѐ, формую позитивну мотивація в майбутніх педагогів у галузі 

музичної освіти до здійсненнѐ вокально-педагогічної діѐльності. Даний 
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процес ю системним і цілісним; складаютьсѐ з основних та допоміжних 

елементів ефективної вокально-педагогічної діѐльності; віддзеркаляю весь 

спектр елементів сучасної вокально-теоретичного знаннѐ, а також минуле, 

сучасне та майбутню системи вокальної підготовки; враховую специфіку 

вокальної підготовки, методи, форми та засоби навчаннѐ; дозволѐю 

оріюнтуватисѐ на потреби суспільства, майбутній розвиток музичної освіти 

та сучасні практики вокального навчаннѐ. 

Окреслимо деѐкі особливості впровадженнѐ інноваційних 

технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних і 

здоров’ѐзбережувальних, у вокальну підготовку майбутніх педагогів у 

галузі музичної освіти. 

Інформаційно-комунікаційні технології. Нині існую два ѐвно 

виражених підходи до визначеннѐ даних технологій. У першому 

пропонуютьсѐ розглѐдати їх ѐк дидактичний процес, ѐкий ґрунтуютьсѐ на 

використанні принципово нових засобів та методів обробки даних 

(методів навчаннѐ), цілеспрѐмованих на виробництво, передачу, 

зберіганнѐ та віддзеркаленнѐ інформаційних продуктів (даних, знань, ідей) 

з найменшими витратами та відповідно до закономірностей пізнавальної 

діѐльностей здобувачів освіти. У другому підході йдетьсѐ про створеннѐ 

певного технічного освітнього середовища, в ѐкому клячове місце 

відводитьсѐ інформаційно-комунікаційним технологіѐм, що 

використовуятьсѐ. Тобто, у першому випадку йдетьсѐ про інформаційно-

комунікаційні технології ѐк про процес освіти, а в другому випадку про їх 

використаннѐ в освітньому просторі. У даному дослідженні інформаційно-

комунікаційні технології розглѐдаятьсѐ у другому контексті. 

Ураховуячи означене, можна припустити, що інформаційно-

комунікаційні технології в процесі вокальної підготовки майбутніх 

педагогів у галузі музичної освіти представлѐять собоя  сукупність методів 

та технічних засобів збору, організації, зберіганнѐ, обробки, передачі та 

транслѐції теоретико-методичної та вокально-практичної інформації, що 

сприѐю збільшення обсѐгу знань, умінь і навичок здобувачів. 

Необхідно відзначити, що звукозапис, комп’ятерні технології сьогодні ю 

одним з оптимальних шлѐхів швидкого і різнобічного поповненнѐ багажу 

знань педагога-музиканта, розширеннѐ його художньо-інтелектуальних 

горизонтів, професійної ерудиції. Відео- та аудіозапис дозволѐять отримати 

реальне уѐвленнѐ про звучаннѐ вокального твору, проаналізувати різні 

інтерпретаційні рішеннѐ та сформувати длѐ себе певний еталон. Крім того, 

прослуховуячи та переглѐдаячи в запису власне виконаннѐ вокальних 
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творів, майбутні фахівці маять змогу бачити, чути себе з боку, оцінити своя 

сценічну поведінку, міру втіленнѐ художнього задуму, характер подачі 

музичного матеріалу зі сцени, артистизм тощо. Отже, об’юктивну оцінку своїх 

вокально-виконавських дій здобувачі можуть отримати за допомогоя 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Відео- та аудіофіксаціѐ 

виконаннѐ майбутніми фахівцѐми вокальних творів на різних етапах роботи 

над ними або в різні періоди навчаннѐ окресляять картину динаміки 

формуваннѐ вокально-педагогічної компетентності здобувачів ѐк у вокально-

педагогічній галузі, так і в плані  загального професійного зростаннѐ.  

Слід зазначити, що сучасний перебіг процесу вокальної підготовки 

даю можливість майбутнім педагогам опанувати різноманітні техніки співу 

з використаннѐм сучасних цифрових звукових редакторів, спец-ефектів, 

зокрема пов’ѐзаних зі зміноя тембрових характеристик звуко-вокального 

матеріалу, ревербераціюя, посиленнѐм високих і низьких частот на основі 

використаннѐ мікрофонів, звукопідсилявального обладнаннѐ тощо.  

Серед інформаційно-комунікаційних технологій, ѐкі наразі все частіше 

використовуять викладачі  під час викладаннѐ естрадного співу, слід указати 

комп’ятерні програми Pro Tools, Ableton Live, Live looping тощо. Особливість 

використаннѐ цих технологій полѐгаю в тому, що на основі створеного 

акомпанементу музичного твору з використаннѐм ударних інструментів 

розвиваятьсѐ їхні вокально-технічні навички, музично-ритмічне почуттѐ, 

вдосконаляютьсѐ голосовий апарат, відбуваютьсѐ творче вокально-

виконавське самовираженнѐ майбутніх фахівців. 

Длѐ сучасної освітньої системи актуальним стаю перехід на 

дистанційне навчаннѐ під час пандемії коронавірусу. Особливо гостро цѐ 

проблема постаю в мистецькій освіті, тому що значна кількість практичних 

занѐть навчальних дисциплін проходить в індивідуальній формі. Отже, 

інноваційним ю вирішеннѐ питаннѐ вокальної підготовки майбутніх 

педагогів у галузі мистецької освіти з використаннѐм дистанційних 

технологій навчаннѐ. Дистанційно-інформаційне вокальне навчаннѐ 

дозволѐю не зупинѐти перебіг художньо-освітнього процесу і допомагаю 

певному зручному відпрацявання ѐк теоретичного, так і практичного 

вокального матеріалу з урахуваннѐм вокально-освітніх можливостей 

здобувачів, а також їх індивідуального темпу вокальної підготовки. 

Здоров’ѐзбережувальні технології. Дані технології ю соціально-

педагогічноя інноваціюя, ѐка, ѐк наголошуять Л. Горѐна (Горѐна, 2013), 

В. Ткаченко (Ткаченко, 2014), А. Юнак (Юнак, 2011) умовно поділѐютьсѐ на дві 

великі групи: здоров’ѐзбережувальну та здоров’ѐформувальну. Здоров’ѐзбе-
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режувальна група націлена на створеннѐ безпечних умов длѐ перебуваннѐ та 

навчаннѐ в освітньому закладі, а також вирішеннѐ завдань раціональної 

організації освітнього процесу (з урахуваннѐм вікових, статевих, індиві-

дуальних особливостей та гігіюнічних вимог), відповідно до фізичних можли-

востей тих, хто навчаютьсѐ. Здоров’ѐформувальна група спрѐмована на зміц-

неннѐ здоров’ѐ здобувачів освіти, підвищеннѐ потенціалу (ресурсів) здоров’ѐ. 

Узагалі, процес лядського голосоутвореннѐ – найпотужніший 

глибинний процес, керуваннѐ ѐким надаю не тільки можливості длѐ 

втіленнѐ творчих прагнень особистості, а також сприѐю її оздоровлення, ѐк 

фізичному, так і духовному. Мистецтво співу – це, перш за все, правильне 

диханнѐ, ѐке ю одним із найважливіших факторів довгого і здорового 

життѐ. З усіх засобів музикотерапії найсильніше впливаю на організм 

лядини саме спів. До того ж слід додати, що «саме завдѐки синтезу слова 

ѐк носіѐ розумово сприйнѐтого сенсу, вербальної семантики та вокально-

інтонаційної, емоційно-безпосередньої виразності, посиленої естетико-

гедоністичним почуттѐм краси звучаннѐ голосу, вокальне мистецтво 

визнаютьсѐ найбільш улябленим видом мистецтва серед широкого кола ѐк 

професіоналів, так і аматорів, непідготовлених слухачів» (Лоу, 2019, с. 57). 

Здоров’ѐзбережувальні вокальні технології прищепляять майбутнім 

фахівцѐм прагненнѐ до дотриманнѐ вокального режиму, охорони голосу, 

сприѐять усвідомлення процесів утвореннѐ природного та вільного звуку, 

а також формуять «стійкість» до стресових, наприклад – концертно-

конкурсних, ситуацій.  

Одніюя із відомих здоров’ѐзбережувальних вокальних технологій ю 

фонопедичний метод розвитку голосу В. Ємельѐнова. Фонопедіѐ – 

комплекс способів педагогічного впливу, спрѐмований на корекція 

диханнѐ та поступову активізація і координація нервово-м’ѐзового 

апарату гортані спеціальними вправами. Фонопедичний метод заснований 

на голосових сигналах передмовленнювої комунікації, такі ѐк: хрип, гавкіт, 

шипіннѐ, рев, крик, виттѐ, тощо. 

Під час фонопедичних занѐть з’ѐвлѐятьсѐ та закріпляятьсѐ такі 

умови голосоведіннѐ, при ѐких голосовий апарат функціоную з найменшим 

навантаженнѐм і при цьому – з ѐкісним акустичним ефектом. Такий 

педагогічний процес базуютьсѐ на фізіології голосоутвореннѐ та основних 

дидактичних і методологічних принципах логопедії. 

В. Ємельѐнов [4] узѐв за відправну точку своюї вокальної роботи 

відомі в медичній практиці методи відновленнѐ мовленнювого та 

співацького голосу, а термін «фонопедичний» в назві його системи 
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спочатку мав за мету підкреслити саме загальнооздоровчу та 

профілактичну функція метода і тим самим указати на «невтручаннѐ» в 

художньо-виконавську сторону роботи викладача. 

Характеристиками фонаційного диханнѐ ю оптимальність і 

рівномірність вдиху в процесі певного стисканнѐ й плавної та тривалої 

підтримки звуку. Параметри оптимальності та рівномірності, стисненнѐ і 

звукосупроводу ю вирішальними у вокальному мистецтві, так ѐк мистецтво 

співу – це мистецтво диханнѐ. Фонаційне диханнѐ відрізнѐютьсѐ від 

звичайного фізіологічного такими ознаками: диханнѐ під час промови ю віль-

ним, контрольованим, вдих коротким та енергійним, а видих – повільним. 

Ще одніюя із здоров’ѐзбережувальних технології ю вокалотерапіѐ 

(лікуваннѐ співом). Відомо, що звукова вібраціѐ позитивно впливаю на 

органи лядини, особливо на серцево-судинну систему. Крім того, сам звук 

допомагаю подовжити видих, знѐти напругу, організувати настрій длѐ 

медитативного характеру, ю одним з найбільш ефективних освітніх та 

оздоровчих засобів.  

Методи вокалотерапії активно використовуятьсѐ в усьому світі длѐ 

лікуваннѐ та профілактики ѐк фізичних, так і психічних розладів: неврозів, 

фобій (нав’ѐзливих, хворобливих страхів перед чимось), депресій 

(особливо, ѐкщо вона супроводжуютьсѐ захворяваннѐми дихальних 

шлѐхів), бронхіальної астми, головного боля тощо. 

Основу вокалотерапії складаю ефект позитивного впливу резонансного 

співу, ѐк на самого співака, так і на слухачів (Лихолет, Климонтова, 2007). Він 

позначаютьсѐ не тільки на співочому сценічному довголітті співака, а й на 

тривалості його життѐ. Працѐ професійного співака, ѐк відомо, нелегка і 

сповнена постійних стресів. Однак серед співаків чимало довгожителів, і цим 

вони багато в чому завдѐчуять співу. Длѐ виникненнѐ в майбутніх фахівців 

такого позитивного ефекту від виконаннѐ вокальних творів слід викладачу 

ретельну увагу приділити вибору репертуару длѐ роботи на практичних 

занѐттѐх, особливо на адаптаційному етапі вокальної підготовки здобувачів. 

А також немало важливим ю створеннѐ умов міжособистісної творчої 

взаюмодії (Ашихміна, 2020). 

Вокалотерапіѐ ґрунтуютьсѐ на принципі резонансу. Звуки, викликані 

коливаннѐм голосових зв’ѐзок, здійсняять дуже тонкий «інформаційний» 

масаж тканин нашого тіла, покращуять обмін речовин *5+. Обираячи 

висоту звуків під час виконаннѐ вокальних вправ або вокальних творів, 

майбутні фахівці «потраплѐять» у резонанс із власним тілом і тим самим 

маять змогу «дослідити» і певним чином «зрозуміти» себе. 
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Ще одним важливим аспектом звукової оздоровчої дії голосу ю його 

обертональна структура. Виділеннѐ окремих обертонів шлѐхом особливих 

тонких маніпулѐцій із голосовими зв’ѐзками виѐвлѐютьсѐ методом ѐк 

гармонізації майбутнього фахівцѐ-виконавцѐ, так і його сприѐтливого та 

оздоровчого впливу на оточуячих. Тонке управліннѐ обертонами досѐ-

гаютьсѐ, ѐк правило, через специфічний спосіб вокалізації голосних звуків. 

Висновки. Отже, аналіз сучасного стану вокальної підготовки 

майбутніх педагогів у галузі музичної освіти демонструю існуваннѐ 

суперечності між встановленими вимогами щодо формуваннѐ 

компетентного фахівцѐ й обмеженістя використаннѐ інноваційних 

технологій у практиці вокальної підготовки здобувачів вищої мистецько-

педагогічної освіти. Тому актуальними нині ю науково-методичні розвідки 

щодо визначеннѐ ймовірних ефективних інноваційних технологій длѐ 

оновленнѐ змісту даної підготовки.  

Впровадженнѐ інформаційно-комунікаційних технологій сприѐтиме 

комфортному та ефективному засвоюння теоретичного і практичного 

вокального матеріалу з урахуваннѐм особливостей дистанційного навчаннѐ, 

вокально-освітніх можливостей здобувачів мистецько-педагогічної освіти, а 

також їх індивідуального темпу вокальної підготовки. Використаннѐ 

здоров’ѐзберігаячих технологій – комплексів фонопедичних та 

вокалотерапевтичних способів художньо-педагогічного впливу – дозволить 

підвищити рівень виконавської майстерності майбутніх педагогів завдѐки 

формування в них навичок грамотної охорони співочого голосу. 

Перспективи подальших наукових досліджень. Перспективними 

аспектами при подальшому дослідженні проблеми може стати розробка 

методики впровадженнѐ зазначених інноваційних технологій у процес 

вокальної підготовки майбутніх педагогів у галузі музичної освіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Ашихмина Наталья. Внедрение инновационных технологий в вокальнуя 

подготовку будущих педагогов в области музыкального образованиѐ. 
В статье отражены пути обновлениѐ вокальной подготовки студентов 

высших музыкально-педагогических учебных заведений. Проанализировано значение 
информационно-коммуникационных и здоровьѐсберегаящих технологий длѐ 
модернизации процесса обучениѐ пения будущих педагогов в области музыкального 
образованиѐ. Сделано предположение, что внедрение информационно-
коммуникационных технологий будет способствовать комфортному и 
эффективному усвоения теоретического и практического вокального 
образовательного материала с учетом особенностей дистанционного обучениѐ, 
вокально-образовательных возможностей студентов, а также их индивидуального 
темпа вокальной подготовки. Использование здоровьѐсберегаящих технологий, в 
том числе комплексов фонопедических и вокалотерапевтических способов 
музыкально-педагогического воздействиѐ, позволит повысить уровень 
исполнительского мастерства будущих педагогов благодарѐ формирования у них 
навыков грамотной охраны певческого голоса. 

Ключевые слова: будущие педагоги в области музыкального образованиѐ, 
вокальнаѐ подготовка, критерии отбора инновационных технологий, 
информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обучение, 
здоровьесберегаящие технологии, фонопедиѐ, вокалотерапиѐ. 

SUMMARY 
Ashykhmina Nataliia. Implementation of innovative technologies in the vocal training 

of future teachers in the field of music education. 
Analysis of modern vocal training of future teachers in the field of music education 

allowed us to identify a number of criteria for selecting innovative technologies for its 
updating and improvement: the criterion of fundamentality, contextuality, the criterion of 
relevance, verification. Designing the content of vocal training of a teacher-musician based 
on the introduction of innovative technologies is an open, developing system that forms 
positive motivation for the implementation of vocal and pedagogical activities. 

This process is systematic and integral; consists of the main and auxiliary elements of 
effective vocal and pedagogical activity; reflects the entire range of elements of vocal-
theoretical knowledge, as well as the past, present and future of the innovation system; 
takes into account the specifics of vocal training, methods, forms and means of teaching; 
allows you to focus on the needs of society, the future development of music education and 
the practice of vocal training. 

Analysis of the content of vocal training of future teachers in the field of music 
education allowed us to identify a number of criteria for selecting innovative technologies for 
its updating and improvement: the criterion of fundamentality, contextuality, the criterion of 
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relevance, verification. Designing the content of vocal training of a teacher-musician based 
on the introduction of innovative technologies is an open, developing system that forms 
positive motivation for the implementation of vocal and pedagogical activities. This process is 
systematic and integral; consists of the main and auxiliary elements of effective vocal-
pedagogical activity; reflects the entire range of elements of vocal-theoretical knowledge, as 
well as the past, present and future of the innovation system; takes into account the specifics 
of vocal training, methods, forms and means of teaching; allows you to focus on the needs of 
society, the future development of music education and the practice of vocal training.  

The importance of information, communication and health-saving technologies for 
modernizing the process of teaching singing to future teachers in the field of music education is 
analyzed. It is assumed that the introduction of information and communication technologies will 
contribute to the comfortable and effective assimilation of theoretical and practical vocal 
material, taking into account the features of distance learning, educational opportunities of 
applicants for art and pedagogical education, as well as their individual pace of vocal training. 
The use of health-saving technologies, in particular complexes of phonopedic and vocal therapy 
methods of artistic and pedagogical influence, will increase the level of performing skills of future 
teachers due to the formation of applicants ' skills of competent care of their own soup voice and 
its preservation Promising aspects in the further development of the problem may be the 
development of a methodology for introducing innovative technologies in the process of vocal 
training of future teachers in the field of music education. 

Key words: future teachers in the field of music education, vocal training, selection 
criteria for innovative technologies, information and communication technologies, distance 
learning, health-saving technologies, phonopedia, vocal therapy. 
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MAIN GUIDELINES OF METHODOLOGICAL PROVISION FOR THE FORMATION 

OF TEENAGERS’ MUSICAL WORLDVIEW 
 

The publication considers the main aspects of methodological provision for the 
formation of teenagers’ musical worldview in the interconnection of three stages 
(motivational-exponential, analytical-evaluative, creative-productive). Development of the 
methodology included such guidelines as: actualization of interest, formation of a stable 
active desire to master musical phenomena, awareness of knowledge about musical 
phenomena, formation of relevant skills and abilities, etc. Problem-search, variable, creative-
independent groups of methods were used. The relationship between musical perception and 
formation of teenagers’ musical worldview is stated. 
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Introduction. The modern paradigm of education is provided by 

formation of a highly cultured person who is able to responsibly and 

professionally evaluate cultural and social events in today’s world. 

Clarification of such a task is possible under the latest revision of the 

content, methods, forms and other means of learning aimed at improving 

formation of personal qualities, including such an important aspect of their 

worldview. It is an essential manifestation of erudition, provides mobile self-

determination of the individual and stimulates his development. 

Ensuring the effectiveness of art education, of course, depends on the 

purposeful creation of its methodological provision as a set (complex) of legal, 

methodological and control elements designed for full and comprehensive 

implementation of the phenomenon under study, namely, the artistic 

worldview of teenagers. 

Analysis of relevant research. At the heart of development of the 

problem of forming a worldview lies a significant scientific achievement. The 

national education system contains significant opportunities to intensify the 

process of formation and development of a person’s worldview, who is capable 

of high moral deeds and spiritually rich actions. 

From these positions, this issue is reflected in the works of such scientists 

as O. Burov, S. Dolukhanov, M. Kyiashchenko, N. Myropolska, V. Panchenko, 

H. Padalka, O. Rudnytska, T. Tanko. 

Analysis and systematization of materials presented in scientific sources 

show that musical worldview is studied in the context of the musical 

perception formation (N. Hrodzenska, O. Kostiuk, V. Ostromenskyi, 

O. Rostovskyi and others); in connection with artistic interest (O. Demianchuk, 

H. Shchukina and others); with aesthetic assessment (V. Butenko, L. Koval); 

formation of the personality and its aesthetic manifestations in reality and art 

(I. Bekh, I. Ziaziun, H. Tarasova and others). Development of musical and 

aesthetic worldview and tastes during vocal and instrumental activities is 

considered by B. Brylin, A. Bolharskyi; in the process of vocal and choral work – 

I. Dimova, O. Vasylchenko and others. 

However, the study of scientific literature on the research topic, as well as 

the study of practical experience allows us to note that the problem of forming 

teenagers’ musical worldview at art lessons has prospects for further 

development. 

The aim of this work is concentrated in revealing the main aspects of 

methodological support for the formation of teenagers’ musical worldview. 
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Research methods. During the 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. 

Research results. Development of the experimental methodology was 

carried out in such areas as: actualization of interest, formation of a positive 

motivational sphere during perception of musical works, formation of a stable 

active desire to master the material in the music field, awareness of the justified 

need to develop artistic models; knowledge about works of art, study of basic 

musical concepts, mastering various means of musical expression and determining 

their role in the transfer of artistic and figurative content of works; formation of 

skills, abilities in the process of music learning (presence of favorite musical works, 

performers, formation of personal evaluation attitude), formation of ability to 

consciously choose artistic repertoire, desire to practice performing skills. 

Important tasks of the molding experiment are: formation of the 

student’s interest and desire to receive new musical impressions; formation of 

a conscious desire to assimilate artistic material; activation of the teenager’s 

need to master practical activities; development of artistic-creative skills; 

formation of evaluative approaches during music education. 

In accordance with the purpose of the experiment such methods and 

techniques as explanation, storytelling, conversation, discussion, which 

corresponded to the characteristics of a group of verbal methods, were used 

for mastering musical skills; illustrative-demonstration methods: 

demonstration, illustration, singing from the voice; method of activating 

cognitive interest and taking into account previous experience, which were 

characterized as practical methods; audio, multimedia, corresponding to the 

visual group of methods; the method of directing observation of the musical 

action development, interpretation of musical works, the method of inventing 

emotional-figurative features inherent in the heuristic group of methods; role-

playing games, discussions, creative musical tasks that make up the problem-

search group of methods (Padalka, 2008, p. 80-85). 

Organization of the molding stage of the pedagogical experiment was 

conducted in such stages as: motivational-exponential, within which students’ 

interest in mastering skills and abilities for the development of musical worldview 

were formed; analytical-evaluative, which involves the direct mastery of students’ 

musical skills; creative-productive, during which musical-practical skills and 

abilities were formed in order to develop musical worldview of the participants of 

the educational process. Introduction of these stages was determined by the logic 
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of teenagers’ musical education functioning by structural components 

(motivational-orientational, operational-activity, evaluative-interpretive). At all 

stages, one way or another, all specially developed pedagogical conditions were 

used (providing a positive and trusting atmosphere; implementation of artistic-

dialogic interaction between participants; intensification of artistic-practical 

activities). 

Application of the principles of art education, namely: general 

pedagogical – integrity, systematicity, scientificity, unity of educational, 

developmental, upbringing functions of learning, accessibility, individualization, 

strength of knowledge, active learning, variability, clarity – is an important point 

in the development of musical worldviews (Lee Zhuitin, 2018). 

In order to study the methodology of teenagers’ musical worldview 

development during training and implementation of the first – motivational-

expositional stage – were used such forms and methods of work as observation, 

conversation, discussion, current commentary, demonstration of singing and 

other artistic activities. This stage covered the first half of the academic year 

and took place in the framework of music lessons and extracurricular activities. 

At this stage, the condition associated with strengthening of value-aesthetic 

aspects in the content of teenagers’ music education prevailed. 

Given the need to individualize learning, in order to find out the students’ 

artistic experience, their interests and preferences, a questionnaire was used, in 

which teenagers answered questions about interests and aptitudes for the 

perception of musical material, communication with a favorite composer; the 

desire to learn different types of musical-performing activities and the need to 

conduct singing activities. 

It should be emphasized that verbal methods (conversations, 

explanations) were used to work with students and parents who participated in 

the pedagogical experiment. This work focused on explaining the influence of 

art on the formation of a spiritually developed personality, on the formation of 

a conscious desire to engage in music (both in active forms and as a listener). 

Such methods and techniques as: elaboration and analysis of 

psychological-pedagogical, methodological, philosophical, art sources were 

used in order to identify the experience of scientists on selected topics, 

generalization, systematization, comparison of one’s views for modified variable 

use in training future musical art teachers (Yeremenko, 2003, p. 100-104). 

Such work took place during the students’ pedagogical practice, as well 

as during the discussion of fragments of the lesson, comparison of performers’ 

interpretations of the same work, proposed for perception by teenagers. 
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Students were involved in compiling detailed methodological developments 

of scenarios of educational activities, plans-summaries of music lessons or 

extracurricular activities. Implementation of these tasks should affect students’ 

ability to operate with the acquired knowledge and skills in problematic situations, 

to find original solutions to musical learning tasks (Padalka, 2018). 

Musical education of teenagers during the first stage took place with the 

dominant role of a musical art teacher, expansion of teenagers’ cognitive 

awareness, aroused and affirmed interest, the need for musical experiences, 

etc. (Rostovskyi, 1997). 

An important aspect of this stage of music education was to encourage 

students to respond emotionally to musical images, mastering the ability to 

perceive emotional-figurative, semantic features of musical works. We consider 

it expedient to highlight the positions of famous scientists and emphasize that 

perception of music is broader than listening itself. This problem – formation of 

the music perception – covers not only listening but also performing. After all, it 

is impossible to perform well if you do not understand and experience the 

content of a musical work, do not develop figurative memory, inner ideas of its 

sound. Therefore, at the first stage of the experimental methodology, we 

nurtured a culture of the musical art works perception in teenagers. 

Thus, perception of musical art is related to the tasks of developing the 

musical worldview, as its special characteristics depend on the preferences, choice 

and evaluation of personal artistic phenomena. If highly artistic works receive a 

positive direct emotional evaluation, the pupil has a well-developed taste. 

Observations of practice, as well as scientific achievements of researchers show 

that musical worldview formation and taste development are in close connection. 

It should be noted that during the observations of teenagers concerning 

their music education, and during the survey, interviews, it has been found that 

many of them have a well-developed taste but limited. They like a small number 

(narrow circle) of truly artistic works (often similar in genre and style). Regarding 

bad taste, it can be stated that most students like many works, but of low quality. 

Given the fact that a teenager who has a good taste, is able to show 

aesthetic joy, enjoy truly beautiful works, he is interested in art, has a positive 

attitude to the perception of works. Respondents of the experimental group 

were asked to perceive musical works (for example, the Ukrainian folk song “A 

Cossack Went Across the Danube”, “Winter” from the cycle “Seasons” by 

A. Vivaldi, etc. using the method of artistic-pedagogical analysis). 

Artistic-pedagogical analysis of musical works aimed at generating 

students’ interest and desire to communicate with them envisages using 
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introductory word of the teacher of the emotionally activating, problem-search 

nature (the teacher’s word should not inhibit student activity but should 

awaken sensitivity to music, being emotional-figurative stimulus to perception) 

(Padalka, 2018). The word of the problem-search nature provides a search 

situation in the lesson, not just an explanation of the material. This 

methodological approach encourages the teacher to set a task, which is 

clarified with the help of students and as a result, students themselves must 

make a conclusion, generalization, summary of the lesson of musical art. This 

technique of “immersion in knowledge” (according to E. Abdullin) is used in the 

perception of music (both in the process of listening and in the process of 

performance). It creates a situation of interest, search, which affects 

development of interest in the musical art. The main rule in perception is not to 

pronounce such information that does not provide and even inhibits the artistic 

and aesthetic awareness of the musical image (for example, to offer a formal 

analysis of the work, consider its individual elements without connection with 

others, level their role in creating an artistic image, to analyze the means of 

musical expression, genre and style features without taking into account their 

emotional impact on the student’s personality) (Rostovskyi, 1997). 

Application of the method of repeated return to the perceived during 

individual and group learning allowed teenagers to arouse their interest in 

musical work (Ukrainian folk song “Saddened Ukraine”, “Crane”, L. Beethoven 

“Minuet С-dur”, etc.). This method involves understanding that artistic-

pedagogical analysis and perception do not exist separately from each other. 

They are in interaction: the work perceived by students is analyzed and re-

perceived, i.e. acquaintance with the work does not stop at the first listening or 

the first analysis (Rudnytska, 1998). 

In this context, there are such methods as detailed study and holistic 

coverage, musical generalization; method of analogies (when the experience of 

listening acquired by teenagers is transferred to others, similar in construction, 

musical material, mood; or – to other, contrasting works). 

For example, awareness of expressiveness in the alternation of singing 

and chorus in the Ukrainian folk song “From Kyiv to Lubny” has a positive effect 

on the understanding of form in other similar works. 

During perception of music by teenagers at musical art lessons, we tried 

to arouse interest in artistic images, the desire to express oneself in the arts. 

Given the fact that development of teenagers’ musical worldview depends on 

the quality of perception of musical works, we built the methodology of the 

first stage. 
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In order to further test the experimental methodology in the context of 

the second, analytical and evaluation stage, the main task was not only to 

acquire knowledge about different types of musical performance (in particular, 

singing voice formation to form vocal-technical, artistic skills of teenagers, their 

voice, performance abilities), but also the development of musical worldview, 

mental abilities (memory, observation, imagination, language, attention, 

thinking). That is, the main purpose of music education during music-practical 

work is to develop the student’s personality with his views, ideals, ideas, 

preferences. Implementation of the general pedagogical principle of scientificity 

during music education acquires special significance. In particular, modern 

scientific information about the singing voice and the process of voice 

formation ensures introduction of this principle. Knowledge of the process of 

voice formation, ways to influence it, ideas about the level of musical, vocal, 

technical and artistic development of the student are necessary aspects of 

musical activity (Lee Zhuitin, 2018). 

In our work, the research method was used as a way to carry out 

exploratory creative activities of students-teenagers. This method was used 

during students’ independent analysis of musical and poetic text, emotional 

content, creating their own performance. For example, as additional material it 

was proposed to independently analyze S. Rachmaninoff’s “Spring Waters”, L. 

Revutsky’s “Bird Lullaby”, learn a fragment of the Ukrainian spring song “And we 

sowed millet” and others. 

Given three leading functions of teaching methods (regulatory, cognitive 

and communicative), at the second stage of the methodology we used the 

method of similarities and contrasts in acquainting students with the work of 

composers and in establishing links between music of the past and present. 

In order to intensify musical perception, the method of intonation-

thematic analysis, methods of multivariate perceptions of a musical work, the 

method of “destruction” were used (Rostovskyi, 1997). 

During music education, in order to develop the musical worldview, the 

method of musical generalization was used, which has its own specifics. It is 

manifested in the fact that students’ awareness of generalized knowledge can 

occur only on the basis of musical perception. Therefore, this method was aimed 

at mastering the content of music education, which is based on generalized 

knowledge about music. This method is a set of ways to organize students’ 

activities aimed at mastering key knowledge about music, formation of their 

leading skills. 
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The method of running forward and returning to the studied, which was 

implemented at the second stage, provided perception of the complete material 

on the basis of previous topics, musical works, that had been studied. That is, 

there was a return to the studied material in order to understand it on a new level. 

This method helped to establish in the minds of students a holistic view of the 

musical art, which influenced development of musical-aesthetic tastes. 

The method of emotional drama helped in our work to correlate the “direc-

ting” of the lesson with specific learning conditions, to find out the “emotional 

drama” of the lesson and to implement it in learning. This had a positive effect on 

the development of special basic knowledge, musical skills and abilities. 

So, offering an introductory speech, we tried to solve a number of 

problems: artistic, which contributes to a more intense perception of music; 

cognitive, which offers students some new concepts and ideas; educational, 

which uses artistic examples in their interaction as an educational factor. Such 

methodological techniques intensified the musical perception of adolescents, 

which gradually influenced development of the musical worldview. 

The purpose of the third – creative-productive stage – is to develop 

teenagers’ attitude to musical works. During music education, students were 

offered tasks that contributed to the definition of the aesthetic ideal, evaluative 

actions in the perception of works of musical art. 

Particular attention was paid to the unity of teenagers’ ability to musical-

aesthetic perception of music and development of their performing skills during 

vocal and choral singing. Teenagers got acquainted with the best examples of 

musical creativity, which influenced development of their musical and aesthetic 

taste. A wide range of highly artistic musical impressions encouraged students 

to show interests, needs, tastes, preferences. 

At this stage, the methods of performаnce-vocal improvisations, creative 

tasks were used. For example, students created rhythmic improvisations of a 

melody set by the teacher. This turned out to be an interesting task for them, 

because they had some experience in the perception of the modern music. 

Creative tasks were offered, such as determining by ear the completion of a 

melody unfamiliar to teenagers and suggesting options for its completion. For 

example, sixth-graders were offered a fragment of Bogdan’s Aria from K. 

Dankevych’s opera “Bogdan Khmelnytsky” (unfinished). Most of the teenagers 

answered correctly – “something is missing”, “it is necessary to finish the main 

melody” and others. In addition, all the EG students can finish the melody and 

bring it to the tonic, but high-level representatives make it more interesting, using 

certain intonation turns, moves. 
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In the context of the third stage, using the method of “destruction” of the 

image, the students were asked to compose a melody in a certain mood. Most 

of the students did not differentiate it, using only 3-4 sounds. Moreover, some 

teenagers who study in music schools did this task, showing creative 

discoveries. In addition, students singing at home used elements of their 

favorite songs to complete the task. 

At each lesson, students were asked to identify changes in the system 

during the performance of a vocal-choral piece. For example, the Ukrainian 

folk song “Cossacks woke up early” (“Zasvit vstaly kozachenky”) studied by 

schoolchildren sounds in the opposite mood (without words) (instead of 

minor – major). Most of the students did not recognize the melody. After 

performing this song with the words, the teenagers say that they recognized 

this work by the words, but “the mood of the song has changed”, “the 

character is not like that”. Students who demonstrated high level noted that 

the song sounded more beautiful in the first performance, “changes made it 

ugly”. Thus, the emotional-figurative content of the work helped students 

cope with the task. In the control group, teenagers were asked to listen to 

and sing major and minor scales and triads, not saturated with emotional-

figurative content. Not all students of the CG completed these tasks 

regarding the changes in the song. 

The above-described creative tasks had a positive effect on the quality of 

the emotional-figurative embodiment of the composer’s idea during the 

performance of the musical repertoire. In the process of teaching singing, the 

method of aesthetic evaluation of one’s own performance was used, or 

performance of a work by classmates, or performance by another choir. In this 

context, the method of comparing grades proved to be effective when students 

listened to the same work in different performances (choir, singers). Students 

made an assessment-analysis, identified the features of each option. 

Learning a new song for students showed positive results when the method 

of analysis-comparison was applied during singing of the work by different groups 

of students. Interesting results were shown by the use of reception-choice of the 

best (according to the teenager) interpretation of the work. In such circumstances, 

the indirect influence of the teacher was intended to correct the students’ answers 

without destroying their creative independence. 

The teenagers also performed a task in which they had to choose the best 

version of the song with deliberate deviations from the tempo, or with different 

sounds of climaxes in phrases, different accents during the performance of the 

melodic line. Students justified the features of each option and chose the best. 
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These tasks contributed to finding the most expressive performance of a musical 

work, which influenced formation of the musical worldview in teenagers. 

During the third stage of the molding experiment, it was proved that the 

method of analysis of the means of musical expression is effective in achieving 

expressive performance of musical works, which indicates the degree of the 

teenagers’ own attitude to musical phenomena. 

The method of consolidating knowledge in unity with the method of 

performing improvisation provided awareness of the peculiarities of the 

variations’ construction. Students were asked to create their own simplest 

variation on a certain (set or favorite) melody. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, the 

methodological provision involves gradual implementation, taking into account 

the relevant pedagogical conditions and principles, as well as the priority of 

certain forms and methods at each stage. The study does not cover all the 

aspects of the outlined problem. The issues of repertoire support for the 

development of musical-aesthetic taste of schoolchildren of different age 

groups; improvement of teaching singing taking into account health-preserving 

approaches, etc. deserve further study. The article opens the prospect for a 

more detailed study of the impact of musical-aesthetic tastes of teenagers on 

their spiritual growth. 
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РЕЗЮМЕ 
Еременко Ольга, Дун Хао. Основные ориентиры методического обеспечениѐ 

формированиѐ музыкального мировоззрениѐ подростков. 
В публикации рассмотрены основные аспекты методического обеспечениѐ 

формированиѐ музыкального мировоззрениѐ подростков во взаимосвѐзи трех 
этапов (мотивационно-экспонируящий, аналитически-оценочный, творчески-
результативный). Разработка методики предусматривала такие ориентиры, как: 
актуализациѐ интереса, формирование устойчивого активного желаниѐ 
овладевать музыкальными ѐвлениѐми, осознание знаний относительно 
музыкальных феноменов, формирование соответствуящих умений и навыков и т.д. 
Использовались проблемно-розыскнаѐ, вариативнаѐ, творчески-самостоѐтельнаѐ 
группы методов. Констатирована взаимосвѐзь между музыкальным восприѐтием и 
формированием музыкального мировоззрениѐ учащихсѐ подросткового возраста. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, музыкальное мировоззрение, 
подростки, приоритетные формы и методы, музыкальное обучение. 

АНОТАЦІЯ 
Єременко Ольга, Дун Хао. Основні оріюнтири методичного забезпеченнѐ 

формуваннѐ музичного світоглѐду підлітків. 
У публікації розглѐнуто основні аспекти методичного забезпеченнѐ 

формуваннѐ музичного світоглѐду підлітків у взаюмозв’ѐзку трьох етапів 
(мотиваційно-експонувальний, аналітично-оцінявальний, творчо-результативний). 
Розробка методики передбачала такі оріюнтири, ѐк: актуалізаціѐ інтересу, 
формуваннѐ стійкого активного бажаннѐ опановувати музичні ѐвища, усвідомленнѐ 
знань щодо музичних феноменів, формуваннѐ відповідних умінь та навичок та ін. 
Використовувалисѐ проблемно-пошукова, варіативна, творчо-самостійна групи 
методів. Констатовано взаюмозв’ѐзок між музичним сприйнѐттѐм та формуваннѐм 
музичного світоглѐду учнів підліткового віку. 

Методичне забезпеченнѐ передбачаю поетапність упровадженнѐ з урахуваннѐм 
відповідних педагогічних умов та принципів, а також пріоритетності певних форм та 
методів на кожному з етапів. Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів 
окресленої проблеми. На подальше вивченнѐ заслуговуять питаннѐ репертуарного 
забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку школѐрів різних вікових груп; 
удосконаленнѐ співацького навчаннѐ з урахуваннѐм здоров’ѐзбережувальних підходів та 
ін. Дослідженнѐ відкриваю перспективу длѐ більш детального вивченнѐ впливу музично-
естетичного смаку підлітка на його духовне зростаннѐ. 

Ключові слова: методичне забезпеченнѐ, музичний світоглѐд, підлітки, 
пріоритетні форми та методи, музичне навчаннѐ. 
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ПІДГОТОВКА КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ ДО ВИКОНАННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-ПІСЕННОГО РЕПЕРТУАРУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 
 

Метоя статті ю аналіз і вирішеннѐ проблем, з ѐкими стикаятьсѐ китайські 
студенти під час освоюннѐ на занѐттѐх з вокалу українського фольклорно-пісенного 
матеріалу. Головна увага приділѐютьсѐ здатності китайських студентів виконувати 
українські народні пісні в адекватній виконавсько-стильовій манері. Обґрунтовано 
методи подоланнѐ китайськими студентами труднощів у інтерпретації вербально-
поетичного й інтонаційно-музичного тексту творів; удосконаленнѐ навичок 
інтонуваннѐ, пов’ѐзаних із недостатнім розвитком в них ладово-інтонаційного, 
гармонічного, поліфонічного слуху; оволодіннѐ навичками артикулѐції й вимови 
українського тексту в процесі співу; набуттѐ здатності до розкриттѐ художньо-
образного сенсу українських народних пісень у процесі їх виконаннѐ. 

Ключові слова: український пісенний фольклор, вокальна й музично-
теоретична підготовка, китайські студенти-вокалісти. 

 

Постановка проблеми. Глобалізаційні тенденції, ѐкі сьогодні 

пануять у світовому просторі, інтернаціоналізаціѐ освітнього простору 

сприѐять підвищення інтенсивності академічної мобільності студентства. 

Активізаціѐ цих процесів проѐвлѐютьсѐ в тому, що молодь багатьох країн 

світу все частіше навчаютьсѐ за межами батьківщини і тим самим 

долучаютьсѐ до культурних надбань і освітніх традицій різних країн. 

Активно використовуять ця можливість і китайські студенти, обираячи 

длѐ себе країну, ѐка відрізнѐютьсѐ досѐгненнѐми в певній галузі науки й 

культури, важливій длѐ  них особисто і длѐ соціокультурного розвитку 

сучасного Китая. Одне з провідних питань, ѐким наразі опікуятьсѐ 

китайський урѐд і суспільство, ю освоюннѐ молодими фахівцѐми світових 

мистецьких надбань, зокрема ‒ засвоюннѐ китайськими музикантами й 

переломленнѐ через власне національно-своюрідне сприйнѐттѐ вокально-

освітніх традицій ювропейської оріюнтації. Таку можливість – ефективного 

https://orcid.org/0000-0002-9277-3566
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залученнѐ до світових культурних набрань – китайським студентам надаю 

навчаннѐ в країнах,  зокрема  в процесі засвоюннѐ національної мистецької 

скарбниці, важливоя часткоя ѐкої ю пісенний фольклор. 

Одніюя із найбільш популѐрних країн у китайського студентства, 

зацікавленого в здобутті вокальної освіти, ю Україна, що зумовлено 

визнаннѐм світовоя спільнотоя здобутків її вокальної школи. Длѐ 

майбутніх китайських співаків оволодіннѐ українським пісенним 

репертуаром ю важливим шлѐхом пізнаннѐ світосприйнѐттѐ, художніх 

ідеалів, музичної культури іншого народу і тим самим збагаченнѐ своїх 

можливостей у сфері вокального виконавства. 

Метою статті ю аналіз проблем, ѐкі виникаять під час опануваннѐ 

китайськими студентами українським пісенним репертуаром та 

обґрунтуваннѐ методів їх всебічної й цілеспрѐмованої підготовки до 

стилістично-адекватного та ѐскравого художньо-образного виконаннѐ 

відповідного репертуару на засадах набутих навичок академічного співу. 

Методи дослідження: аналіз даних наукових джерел, педагогічне 

спостереженнѐ, узагальненнѐ практичного досвіду підготовки китайських 

студентів до вокально-виконавської діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. У руслі нашого дослідженнѐ варто 

звернути увагу на праці науковців, присвѐчені питаннѐм національного 

світоглѐду, феномену культури ѐк форми історичної самосвідомості, 

особливостей світосприйнѐттѐ українського і китайського народів та їх 

відбиттѐ в художньому менталітеті, музичній творчості й вокально-

виконавському мистецтві (В. Власова, А. Москаленко, О. Самойленко, 

А. Синах, Сі Даофен, Вей Шупен та ін.). Науковці доводѐть, що саме в 

творчій діѐльності, і передусім – саме у фольклорному мистецтві з 

найбільшоя ѐскравістя відбиваятьсѐ найважливіші події в житті й 

історичному досвіді народу, фіксуятьсѐ головні віхи руху самосвідомості, 

тим самим залишаячи помітний слід у його культурі. І навпаки ‒ лише ті 

ѐвища культури стаять історичноя подіюя в житті суспільства, ѐкі 

відклалисѐ в особливостѐх свідомості та самосвідомості цього суспільства у 

певну епоху його розвитку (Власова, 2021).  

Порівняячи світоглѐдні оріюнтири українського й китайського народів, 

варто звернутись до праць філософів, ѐкі їх характеризуять належність до 

культури Сходу і Заходу через протиставленнѐ філософії активного, 

раціонального пізнаннѐ й ролі перетворявальної діѐльності Заходу. На думку 

А. Синаха, відмінність у світоглѐді цих цивілізаційних векторів полѐгаю в тому, 

що «...Схід відштовхуютьсѐ від онтологічної проблематики, в той час ѐк Захід 
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тѐжію до гносеології» (Синах, 2019, с. 95). Виходѐчи з цього «...Західна 

традиціѐ у ролі ведучого критерія істини розглѐдаю практику та націленість на 

результат (позитивізм, філософіѐ прагматизму) (там само, с. 96), а Східна 

цивілізаціѐ «...робить ставку на ірраціоналізм, проѐв волі, містичної інтуїції, 

уѐви тощо». Так, одним з провідних положень даосизму ю те, що мудрість 

«...виражаютьсѐ не в гіпотезах і теоріѐх, не в знанні ѐк такому, а скоріше в 

усвідомленні істини шлѐхом духовного самовдосконаленнѐ» (Синах, 2019, 

с. 96). Таким чином, ѐк зазначаю науковець, «...антропоцентрична 

перспектива в пізнанні зміщуютьсѐ в бік інтровертності та трансцендентності 

мисленнѐ» (там само, с. 96). 

Отже, менталітет сучасних китайських музикантів з давніх давен і 

дотепер пов’ѐзуютьсѐ з природоцентрованим трактуваннѐм всесвіту, 

гілозоїзмом, властивим їхньому художньому поглѐду на світ і 

відображення дійсності через призму феномена природи, відчуттѐ себе 

самого ѐк частки природи, що віддзеркаляютьсѐ в базових філософських і 

духовних понѐттѐх, визначених Конфуціюм ѐк «споглѐдальне мисленнѐ» 

або «спрѐмованість у майбутню» (Конфуцій, 2000).  

Зазначені особливості сприйнѐттѐ відбиваятьсѐ на всіх формах 

життюдіѐльності, традиціѐх, поведінкових стереотипах китайського народу, 

а з цим ‒ і на особливостѐх фольклорного мистецтва ѐк вираженнѐ його 

духовного буттѐ: адже усному народному мистецтву в найбільшій мірі 

властивий природно-генетичний зв’ѐзок із світосприйнѐттѐм його творців, 

відчуттѐм ними природи, всесвіту, із способом художньо-образного 

мисленнѐ, відображеного в поетичних текстах і наспівах. Тому спілкуваннѐ 

сучасної молоді з музичним фольклором позитивно впливаю на пізнавальні 

процеси, забезпечую розвиток духовної сфери індивіда, його почуттів, 

мисленнѐ, волі, тим самим продовжуячи традиційно шанобливе 

ставленнѐ до національно-культурних традицій і фольклорного мистецтва. 

З великоя лябов’я і повагоя до пісенної творчості завжди ставилисѐ 

і в українському суспільстві, вважаячи пісня «душея народу», ѐка 

зачаровую своюя милозвучністя, різнобарвними емоціѐми ліричного 

або запального жартівливого характеру. Характерними рисами 

українського фольклору науковці визнаять ѐскраву мелодійність, виразну 

емоційність, поюднаннѐ колективного й індивідуального виконавських 

традицій, імпровізаційність і варіантність, особливо, ѐкщо йдетьсѐ про 

багатоголосну традиція ансамблевого, гуртового співу. Варто зазначити, 

що в нашому дослідженні йдетьсѐ про виконаннѐ українських народних 
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пісень в манері, наближеній до академічної вокально-фонаційної техніки, а 

не своюрідної аутентично-народної манери співу.  

Звертаячись до аналізу типових жанрів фольклорного мистецтва 

українського та китайського народів, важливо усвідомлявати, що в 

кожного народу, попри існуваннѐ загальнолядських тем, близьких кожній 

лядині, складаятьсѐ, залежно від його способу життѐ, спілкуваннѐ, 

типових способів побутуваннѐ, власні образні сфери, уѐвленнѐ, уляблені 

теми та жанрові моделі. Так, ѐкщо в західній культурі устремліннѐ 

особистості спрѐмовані на перетвореннѐ природи і сама природа 

сприймаютьсѐ ѐк чужа сила, здатна впливати на життѐ і стани лядини, то в 

східній культурі паную стремліннѐ до тотожності, юдності природи й 

лядини, природи і культури. Тому в китайських народних піснѐх картини 

природи в своїй образній змістовності відрізнѐятьсѐ гілозоїзмом, тобто 

баченнѐм природи ѐк живого організму, про що вже йшлосѐ вище. Лядина 

в цій одухотворено-культурній системі прагне життѐ у всій її природній 

повноті та раціональній улаштованості. Невипадково мелодійне мистецтво 

Китая, відбиваячи ментальність і специфічність світоглѐдних уѐвлень, 

втіляютьсѐ у відповідному стилі музичного мисленнѐ, в основі ѐкого лежать 

пентаточнічна, «позаконфліктна» (за Н. Кьон) ладова організаціѐ музичної 

мови, споглѐдальність, прагненнѐ передати почуттѐ гармонійності, 

внутрішнього спокоя, милуваннѐ барвистістя звучаннѐ.  

Специфічним ю і характерне длѐ китайської народної пісні 

одноголоссѐ, при чому – ѐк у сольному, так і в ансамблевому виконанні, а 

також те, що в умовах відсутності в мелодії напружених півтонових, 

тритонових інтонацій, пісні набуваять колористичної виразності завдѐки 

темброво-фарбовому варіявання звучаннѐ мелодії, її широкому 

діапазону, поюднання плавного та стрибкоподібного руху, ґнучкому 

ритмовому й структурному різноманіття, глибоким проникненнѐм 

мовленнювого інтонуваннѐ в її музично-інтонаційне втіленнѐ.  

Зауважимо, що такий тип інтонуваннѐ поетичних текстів вважаютьсѐ 

найважливішоя з основ, на ѐких базуютьсѐ виразність музики, її здатність 

впливати на слухача. Ця закономірність здавна відзначали музиканти й 

науковці, починаячи із філософів стародавніх цивілізацій – Платона, 

Аристотелѐ, Квінтіліана, ѐкі наголошували на близькості співу до 

декламації, виразного мовленнѐ і називали музику власне своюрідноя 

мовоя. З цього приводу варто зазначити, що, Б. Асаф'юв акцентую, що 

мовленнюва і музична інтонаціѐ – це «гілки одного звукового потоку», ѐкий 

в процесі розвитку та функціонуваннѐ мистецтва привів до виділеннѐ з 
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мови мелосу, тобто своюрідного «вижимку» з живої мови «мелодійного 

соку» (Асаф’юв, 1971).  

Порѐд з цими внутрішніми факторами, що об'юднуять мову і музику, 

існуять і зовнішні: подібність музичної і мовленнювої інтонацій 

проѐвлѐютьсѐ у наѐвності опорних звуків, розташуванні головного, 

опорного звуку мелодії в нижньому регістрі голосового діапазону, в 

типовому чергуванні хвилеподібних підйомів і спусків звуковисотного руху, 

їх вирізненнѐ за характером впливу на рівні позасвідомого психофізичного, 

емоційного реагуваннѐ. Так, підйом мелодії відповідаю зростання 

психологічної напруги, а в низхідному напрѐму асоціяютьсѐ із ослабленнѐм 

напруженнѐ; стрибки на карту від слабкої долі до сильної сприймаятьсѐ ѐк 

інтонації мужньої активності, тріумфу; короткі (переважно – двозвучні 

секундові низхідні мотиви в русі від сильної метричної долі до слабкої 

сприймаятьсѐ ѐк жалоба, туга (згадаюмо її найбільш типове втіленнѐ в арії 

«ламенто»). У результаті мелодіѐ, твір сприймаятьсѐ в різноманітті 

жанрово-стильових особливостей висловляваннѐ: пісенно-ліричному, 

драматичному, оповідальному, жартівливо-скерцозному тощо.  

Ріднѐть музичну інтонація з мовоя також норми їх синтаксичного 

устроя – наѐвність пауз, цезур, структурні будови на зразок питаннѐ-відповіді 

тощо. Саме від цього фактору в значній мірі залежить семантика смислів 

мелодії або її фрагментів мотивів, фраз, речень, ѐкі набуваять певного – 

запитального, відповідного або стверджувально-узагальненого характеру, 

важливість ѐких підкреслявали В. Антоняк, І. Лѐшенко в контексті 

лінгвакультурного підходу. Крім того, варто враховувати й жанрове значеннѐ 

музично-інтонаційної системи певного твору. Воно проѐвлѐютьсѐ у втіленні 

типових жанрових формул, ѐкі асоціяятьсѐ з процесуально-часовими, 

природними ѐвищами завдѐки аналогіѐм щодо плинності часу в перебігу 

природних ѐвищ (бурѐ, пташиний спів, водѐний потік), в течії сумісних дії під 

час праці, обрѐдів або розваг (трудові пісні, танцявальні мелодії), у 

просторовому вимірі завдѐки аналогіѐм із типом руху і звуковисотного 

малянку, наприклад, з рухом млина, сходом сонцѐ, безмежності простору, 

асоціаціѐ з ѐкими виникаю завдѐки обертання мелодії навколо певного звуку 

або зіставлення крайніх регістрів в партії акомпанементу тощо. 

Отже, в роботі над осѐгненнѐм вокального твору всі зазначені 

інтонаційно-жанрові, структурні особливості фольклорних мелодій маять 

аналізуватисѐ, усвідомляватисѐ й враховуватисѐ студентами з метоя 

створеннѐ адекватної інтерпретації, насиченої відповідними уѐвленнѐми, 
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асоціаціѐми та їх емоційним переживаннѐм, впливаячи на добір засобів 

виконавського втіленнѐ художної ідеї твору в його стильовій адекватності.  

Відзначимо, що в цьому сенсі проблема усвідомленнѐ китайськими 

студентами художнього сенсу іншомовних українських текстів набуваю 

особливого значеннѐ в силу існуваннѐ певного мовленнювого бар’юру. 

Розглѐдаячи проблеми, з ѐкими стикаятьсѐ китайські студенти під час 

опрацяваннѐ української пісенної творчості, звернемо увагу на складність 

усвідомленнѐ ними художньої ідеї, над-сенсу вербального тексту, а з цим – 

і музичного твору в юдності поетичного й інтонаційно-музичного 

компонентів цілісного художнього образу. Адже дослівний переклад 

тексту з української на китайську, до ѐкого нерідко вдаятьсѐ студенти-

іноземці за допомогоя інтернет-перекладачів, не здатен виразити сутність 

художньої виразності тексту, створеної його автором за допомогоя 

метафор, гіпербол, алітерації, актуалізації художньо-естетичних асоціацій 

тощо. Отже, сприѐти проникнення китайських студентів у глибинний сенс 

народних пісень маю не тільки удосконаленнѐ їхньої вокальної підготовки, 

а й збагаченнѐ знань у галузі вокально-фольклорної творчості, історико-

культурної, мистецької творчої спадщини народу. Виходѐчи з цього, 

викладач маю, враховуячи своюрідність і специфічність підготовки 

китайських студентів, їх досить обмежені знаннѐ у означених аспектах, 

сприѐти збагачення в них знань і уѐвлень щодо культури й мистецтва 

українського народу в процесі роботи на пісенним фольклорним 

матеріалом. Такий підхід відповідаю думці Д. Гудінга й Д. Леннокса, ѐкі її 

виразили таким чином: «Щоб зрозуміти великий витвір мистецтва, 

потрібно дивитисѐ на вся картину в цілому, намагаячись збагнути 

відносини між усіма її деталѐми, а не зосереджуватисѐ на ѐкомусь одному 

з її фрагментів» (Гудінг, Леннокс, 2006, с.9.). 

Отже, місіѐ викладача-вокаліста полѐгаю в тому, щоб знайти потрібні 

способи юмного й адекватного поѐсненнѐ художнього сенсу вербального 

тексту твору та особливостей його інтонаційно-музичного втіленнѐ, 

застосовуячи зрозумілі студентам епітети, аналогії, порівнѐннѐ з творами 

живопису, прикладного мистецтва, національним костямом, краювидами, 

обрѐдовими традиціѐми, ѐкі стали підґрунтѐм виникненнѐ пісні, історії її 

побутуваннѐ тощо.  

Враховуячи те, що у відтворенні художнього сенсу вокальних творів 

важливу роль відіграю юдність вербально-поетичного і музично-

інтонаційного складників, варто звернути увагу і на особливості вимови 

українських текстів.  
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У дослідженнѐх науковців також визначаютьсѐ, що українська мова, 

порѐд з італійськоя, ю одніюя з найбільш сприѐтливих длѐ вокального 

інтонуваннѐ в силу відносної більшості відкритих складів, відсутності 

складних длѐ вокального звукоутвореннѐ гортанних звуків, стабільності 

вимови голосних фонем тощо. Науковці вбачаять специфіку української 

вимови також в особливій милозвучності усного мовленнѐ, ѐка 

проѐвлѐютьсѐ в його плавності, мелодійності, інтонаційній виразності, 

мінімумі звукосполучень, ѐкі були б складні длѐ вимови або неприюмні длѐ 

слуху. Це, зокрема, спрощеннѐ в групах приголосних (честь – чесний, 

бризкати – бризнути), наѐвність слів із приставним приголосним і без 

нього, що даю можливість вибору (вчитель-учитель, вуста – уста), варіантів 

діюслівних суфіксів -ти і -ть, -сѐ і -сь (вчитисѐ – вчитись) (Панова, 2009). 

Проблемам вокально-орфоепічного вихованнѐ співаків приділѐли 

увагу такі науковці, ѐк В. Антоняк, Л. Гребеняк, Д. Дмитріюв, В. Ємельѐнов, 

ѐкі довели, що індивідуальні особливості вокальної вимови співака суттюво 

впливаять на ѐкість звукоутвореннѐ, точність інтонуваннѐ, темброву фарбу 

голосу, культуру фразуваннѐ, художня змістовність створяваного співаком 

образу тощо. Вивчення особливостей вокально-фонаційної вимови текстів 

на українській мові присвѐтили свої праці Б. Базилікут, І. Драч, І. Колодуб, 

А. Ковбасяк, П. Турѐнський та ін. Цінними з поглѐду оволодіннѐ навичками 

виконаннѐ репертуару в різних стилѐх, мовленнювих та вокально-

виконавських національних традиціѐх ю узагальненнѐ досвіду такого роду 

співаків світового рівнѐ, в числі ѐких – Дмитро Гмирѐ, Фішер Діскау, 

Вікторіѐ Лук’ѐнець, Дмитро Хворостовський, Юліус Мауріціо та ін. 

Особливий інтерес длѐ нас представлѐять праці Н. Кьон і Лоу Яньхуа, 

ѐкі вивчали питаннѐ формуваннѐ саме в китайських студентів вокально-

орфоепічних умінь у виконанні творів на різних мовах. Науковці пов’ѐзуять 

їх вирішеннѐ з подоланнѐм типових артикулѐційних проблем, ѐкі 

виникаять у іноземних співаків під час опануваннѐ українськоя мовоя 

(Кьон & Лоу Яньхуа, 2018). Найбільш типовими длѐ китайських студентів 

науковці визначаять феномен міжмовленнювої інтерференції, тобто – 

перенесеннѐ сталих звичок вимови засвоюних у рідній мові фонем на 

вимову близьких до них варіантів, що використовуятьсѐ в іноземній мові; 

загальну тенденція до «горлового», за термінологіюя лінгвістів, типу 

вимови; проблему формуваннѐ нових навичок у вимові тих фонем, ѐкі не 

застосовуятьсѐ в китайській мові ‒ «р», «ш», «щ»; особливостей техніки 

утвореннѐ дзвінких і губних приголосних, зокрема – «б», «м», ѐкі в 

китайській озвучуятьсѐ при пасивному стані губ; це заважаю їм вірно 
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вимовлѐти українські слова із дзвінкими приголосними, ѐкі потребуять 

пружності, інтенсивності в озвученні (Панова, 2009).  

Отже, викладач вокалу, працяячи з китайськими студентами над 

вимовоя українських текстів, повинен бути обізнаним щодо їхніх 

специфічних труднощів і способів їх подоланнѐ. Важливо також 

спрѐмовувати увагу самих студентів на здійсненнѐ деталізованого 

самоконтроля за своїми руховими діѐми, м’ѐзовими і слуховими 

почуттѐми на шлѐху набуттѐ автоматизованих артикулѐційних навичок і 

здатності впевнено їх використовувати в різноманітних контекстних 

ситуаціѐх, у різних за характером вокальних творах. 

Доцільним уважаюмо також упровадженнѐ завдань із змістовного та 

фонаційного аналізу тексту вокального репертуару, багаторазове 

прослухуваннѐ вірних взірців звучаннѐ текстів з їх одноразовоя промовоя 

подумки, застосуваннѐ спеціальних мовленнюво-фонаційних тренінгів на 

формуваннѐ окремих елементів орфоепічної техніки, розспівуваннѐ й 

вокалізи на оволодіннѐ навичками вокального інтонуваннѐ опрацьованих 

голосних і складів. 

Акцентуюмо, що оволодіннѐ навичками ѐкісної артикулѐції 

вербального тексту пісенних мелодії не тільки сприѐю чистому, тембрально 

досконалому інтонування, а й наближаю виконаннѐ творів до стилістичної 

адекватності й сприѐю «довірі» слухачів до відтворяваного співаками їх 

художньо-образного змісту.  

Важливу проблему длѐ китайських студентів становить ѐкість 

інтонуваннѐ, пов’ѐзана із недостатнім розвитком в них традиційного длѐ 

ювропейської музичної системи ладово-інтонаційного, гармонічного, 

поліфонічного слуху, що потребую удосконаленнѐ музично-теоретичної 

освіти, а також цілеспрѐмовано-розвивального педагогічного впливу на 

його удосконаленнѐ під час вокальних занѐть. На особливу увагу 

заслуговуять ці питаннѐ у зв’ѐзку із формуваннѐм у китайських студентів 

навичок вірного й виразного інтонуваннѐ незвичних длѐ них мелодійних 

зворотів, наприклад – оспівуваннѐ тону альтерованими ступенѐми, стрибок 

на тритон, рухи по звуках характерних інтервалів, зменшених тризвуків або 

септакордів тощо. З ціюя метоя на музично-теоретичних предметах 

потрібно звертати посилену увагу до формуваннѐ в студентів внутрішніх 

слухових уѐвлень і здатності до інтонаційно-точного інтонуваннѐ в ладово-

інтонаційних вправах, багатоголосних прикладах у гомофонно-гармонічній, 

хоральній та поліфонічній фактурі тощо. 
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На занѐттѐх з вокалу ці навичка маять зміняватисѐ і варіяватисѐ 

відповідно до індивідуальних можливостей студентів та особливостей 

мелодики їх нього репертуару, вкляченнѐ у розспівуваннѐ спеціальних 

інтонаційних вправ з рухом мелодії за хроматичними півтонами, з 

відхиленнѐми і модулѐціюя (за підтримки відповідної гармонії), 

інтонуваннѐ двоголосних вправ длѐ формуваннѐ навичок виконаннѐ 

кожного з голосів з відчуттѐм їх гармонічно-цілісного співзвуччѐ тощо.  

Скоординована в цьому напрѐмку робота на різних дисциплінах 

освітнього процесу маю сприѐти всебічному розвитку природних даних 

китайських студентів, і рівня музичної освіченості, поглиблявати їхню 

ціннісно-особистісне ставленнѐ до пісенного фольклору українського 

народу і тим збагачувати свій досвід сприйнѐттѐ й вокального виконавства 

й мистецько-творчого діалогу Сходу і Заходу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, в статті 

розглѐнуто особливості підготовки китайських студентів до виконаннѐ 

українських народних пісень, викликані відмінностѐми їхнього 

світосприйнѐттѐ, художнього менталітету, музично-теоретичної підготовки, 

знань у галузі світового музичного мистецтва, а також своюрідністя пісенного 

фольклору українського народу, його стилістично-жанрових та інтонаційно-

мовленнювих особливостей, національних традицій вокального виконавства. 

Схарактеризовано типові длѐ китайських студентів проблеми, 

пов’ѐзані з усвідомленнѐм ними художнього сенсу українського 

вокального фольклору, вимовоя текстів українських пісень, набуттѐм 

навичок ѐкісного інтонуваннѐ в процесі оволодіннѐ ювропейськоя 

манероя звукоутвореннѐ та головні методи вирішеннѐ означених завдань. 

Подальше дослідженнѐ передбачаю практичну перевірку 

ефективності пропонованих методів підготовки китайських студентів-

вокалістів до виконаннѐ українського народно-пісенного репертуару, 

аналіз та узагальненнѐ отриманих результатів.  
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РЕЗЮМЕ 
Реброва Елена, Хуан Юйси, Калюжная Оксана. Подготовка китайских студентов-

вокалистов к исполнения украинского народно-песенного репертуара как 
педагогическаѐ проблема. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ и решение проблем, с которыми сталкиваятсѐ 
китайские студенты при освоении на занѐтиѐх по вокалу украинского фольклорно-
песенного материала. Главное внимание уделѐетсѐ способности китайских студентов 
исполнѐть украинские народные песни в адекватной исполнительско-стилевой манере. 
Обоснованы методы преодолениѐ китайскими студентами трудностей в 
интерпретации вербально-поэтического и интонационно-музыкального текста 
произведений; усовершенствование навыков интонированиѐ, свѐзанных с развитием в 
них ладово-интонационного, гармоничного, полифонического слуха; овладение 
навыками артикулѐции и произношениѐ украинского текста в процессе пениѐ; 
обретение способности к раскрытия художественно-образного смысла украинских 
народных песен в процессе их исполнениѐ. 

Ключевые слова: украинский песенный фольклор, вокальнаѐ и музыкально-
теоретическаѐ подготовка, китайские студенты-вокалисты. 

SUMMARY 
Rebrova Olena, Yuxi Huang, Kaliuzhna Оksana. Training chinese students for the 

performance of the folk song repertory as a pedagogical issue. 
The aim of the article is to analyze the problems faced by Chinese students while 

working on folk song material, as well as to substantiate the methods of their overcoming in 
the course of mastering the art of vocal performance. The main focus is on acquiring by 
Chinese students the ability to perform Ukrainian folk songs. 
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In solving these problems, it is taken into account that folk songs reflect the 
uniqueness of worldview, artistic mentality, typical artistic imagery, intonation and means of 
performing expressiveness inherent in each nation. 

The author substantiates the main methods of overcoming intonation difficulties by 
Chinese students related to insufficient development of intonation, harmonic, polyphonic 
hearing and problems of articulation and pronunciation of verbal texts in the process of vocal 
intoning, comprehension of principles of revealing dynamic development of Ukrainian folk 
songs’ artistic meaning. 

The focus is also on the peculiarities of vocal performance of the Chinese repertory by 
foreign students, the awareness of which should contribute to the effective management of 
improving the performance process by their Ukrainian mentors. These include overcoming 
the skills of “distant sound”, leveling the voice over the entire range, activating the 
articulatory apparatus, taking into account elements of improvisational and semantic 
variation of melody, which in academic vocals is perceived as glissando, a “glide” to the 
sound, i.e. as essential. It is determined that the need for this type of intonation is dictated by 
the peculiarities of the Chinese language, giving meaning to hieroglyphs depending on the 
height of their intonation, which should be taken into account by vocal teachers of Ukrainian 
art and educational institutions. 

Key words: Ukrainian song folklore, vocal and music-theoretical training, chinese 
students. 

 

 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 9 (113) 

343 

РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 

UDC 37.01:373 
Liang Zi 

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko 
ORCID ID 0000-0002-2840-3915 

Maryna Boichenko 
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko 

ORCID ID 0000-0002-0543-8832 
DOI 10.24139/2312-5993/2021.09/343-351 

 

AESTHETIC CULTURE OF BASIC SCHOOL STUDENTS AS A SUBJECT OF 

SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL RESEARCH 
 

The article considers the phenomenon of the basic school students’ aesthetic culture 
as a subject of scientific-pedagogical research. It is found that the result of numerous 
scientific studies of both Ukrainian and foreign researchers was formulation of more than 
four hundred definitions of the concept of “aesthetic culture”, which differ significantly in 
their essential characteristics. On the basis of analysis of scientific-pedagogical literature the 
most common interpretations of the concept of “aesthetic culture” are revealed: “degree” of 
multifunctional aesthetic attitude to the volumetric number of things; ability and capability 
to feel one’s connections with the world, to experience meaningfully and express in value the 
fullness and diversity of these connections; a set of aesthetic values that exist in society, as 
well as ways and means of their creation and mastery; a set of abilities and needs of a person 
to aesthetically perceive, experience, evaluate the surrounding reality and transform it 
according to the laws of aesthetic perfection; a unity of aesthetic knowledge, beliefs, 
feelings, skills, norms of activity and behavior; most important component of the spiritual 
image of the individual, which determines the intelligence, special spirituality of the world 
and people, creative orientation of aspirations; historically developed forms of realization of 
aesthetic needs and abilities of an individual as a social subject in the material, social and 
spiritual spheres, which are gradually developing, etc. 

Key words: aesthetic culture, artistic-aesthetic culture, basic school, basic school 
students.  

 

Introduction. In modern conditions of society development increase the 

requirements for the school graduate, who should possess a number of key 

competences, among which important place occupies awareness and self-

expression in the sphere of culture. The school graduate should be able to 

understand works of art, to form his/her own artistic tastes, independently 

express ideas, experiences and feelings through art (The concept of implementing 

the state policy in the field of reforming general secondary education “New 

Ukrainian School” for the period up to 2029…, 2017). In this context actualizes the 

issue of forming aesthetic culture of schoolchildren, especially of the basic school 

students, as 5-9 grades are the most favorable for this process. 

Analysis of relevant research. The problem of aesthetic culture 

formation in children and youth of different age groups has always attracted 
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attention of researchers and teachers-practitioners, namely: I. Bekh, N. Hatezh, 

H. Hryban, M.  Kyiashchenko, V. Kyrylenko, L. Levchuk, L. Masol, N. Myropolska, 

O. Oleksiuk, O. Otych, H. Padalka, O. Rudnytska, O. Shevniuk, O. Shcholokova, 

M. Vyshnevetska, I. Ziaziun and others. 

In view of this, the aim of our article is to systematize the views of 

researchers on the phenomenon of aesthetic culture of the basic school students. 

Research methods. The study involved using such theoretical methods as 

general scientific (analysis, synthesis, generalization, systematization, 

comparison – for summarizing the views of researchers on the investigated 

problem) and specific scientific (terminological analysis – for defining the 

essence of the basic concepts of research). 

Research results. Revealing the essence of the basic concept of our 

research – “aesthetic culture” – envisages characterizing the parent concept – 

“culture”. According to the definition given in the dictionary “Aesthetics” 

(1989), culture is a historically determined level of development of society and 

man, expressed in the results of material and spiritual activities of people. In 

the broadest sense, the term “culture” covers everything that determines the 

specifics of human existence in the world… In the narrower sense, this term 

refers only to the sphere of spiritual life of people” (Aesthetics, 1989, p. 169). 

It is an indisputable fact that with the development of society, culture 

also develops, which in turn causes changes in the individual. In its internal 

content, culture is “the process of development of man as a social being, a 

holistic and harmonious personality, a way of human existence as a subject of 

activity, a measure of his individual creativity, social, intellectual, moral, 

aesthetic and physical improvement” (ibid.). 

The components of culture are its spiritual types, namely: political, 

aesthetic, artistic, moral, and so on. 

Aesthetic culture as a phenomenon has attracted and continues 

attracting attention of many researchers who have tried to comprehend this 

phenomenon and convey its essence through a new definition. The result of 

numerous scientific studies of both Ukrainian and foreign researchers was 

formulation of more than four hundred definitions of the concept of “aesthetic 

culture”, which differ significantly in their essential characteristics. 

It should be emphasized that in the scientific-pedagogical literature the 

concept of aesthetic culture is used synonymously with the concept of artistic-

aesthetic culture. Therefore, in order to reveal the essence of the investigated 

phenomenon we will consider both of the specified concepts.  
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V. Kyrylenko, M. Holubieva, I. Riabets revealing the peculiarities of 

artistic-aesthetic culture formation of high school students at Ukrainian and 

foreign literature lessons and in extracurricular activities consider artistic-

aesthetic culture to be a set of spiritual and material values inherent in a 

particular society, a set of social phenomena that are opposed to nature itself 

(Kyrylenko et al., 2009). The scientists note that artistic-aesthetic culture is 

formed under the powerful influence of education. Artistic-aesthetic culture is 

a bearer of a certain system of social and personal values, which in turn, 

constitute the content of education (ibid.). 

S. Honcharenko in his “Ukrainian pedagogical dictionary” considers 

(1997) artistic-aesthetic culture of schoolchildren as a result of the personality 

development, his educational activities, which reflects the spiritual potential of 

interaction with the surrounding world and art. In addition, the process of 

artistic-aesthetic culture formation is closely connected with formation of the 

picture of the world, development of thinking, emotional sphere, the desire to 

improve oneself and the world around (Honcharenko, 1997). 

In his turn, A. Shevchuk emphasizes that artistic-aesthetic culture of the 

child is formed in the artistic-aesthetic activity aimed at creative interaction 

with the environment and other people (Shevchuk, 2012). 

V. Kyrylenko, M. Holubieva, I. Riabets suggest pedagogical conditions for 

the effective formation of high school students’ artistic-aesthetic culture on the 

example of teaching Ukrainian and foreign literature in the senior classes of 

modern secondary school. These pedagogical conditions include:  

1) content of the subject – works of art that are studied at school in 

accordance with the curriculum and plans;  

2) methods and techniques of teaching Ukrainian and foreign literature 

in secondary school – verbal, visual, practical, in particular such verbal teaching 

methods as story, explanation, lecture, discussion, conversation, work with 

textbooks, texts, works of art;  

3) psychological characteristics of high school students – a fairly high 

level of intellectual development; expressiveness in the expression of feelings, 

categorical judgments. As for volitional processes, they are subject to current 

goals and have a long-term nature (Kyrylenko et al., 2009). 

Researchers emphasize that aesthetic culture is a quite complex and 

broad term. They suggest comparing such concepts as aesthetic culture of 

society and aesthetic culture of the individual, which are determined by the 

degree of assimilation of aesthetic values, which has the latter.  
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In the framework of the philosophical science, aesthetic culture is 

integration of spiritual and sensory world of man, which is projected on the 

attitude to nature, art, everyday life, other people. According to M. Kagan, 

“aesthetic culture reveals the degree of manifestation of aesthetic principles, 

creativity according to the laws of beauty in all spheres of human activity, the 

degree of readiness of the social subject to implement such activity”. 

Therefore, aesthetic culture of an individual is an integral concept that covers 

and qualitatively characterizes all areas of his consciousness (emotional, 

mental, volitional, intellectual), all types of his life, all means of self-disclosure: 

it is manifested in how a person thinks and what chooses, and in what he can, 

and in what he is (Kagan, 1997, p. 36). In other words, aesthetic culture of the 

individual refers to all activities and fixes the level of potential, saturation and 

purposefulness of emotional and sensory experience and spiritual enjoyment 

of all activities, determining their aesthetic motivation. Aesthetic culture is an 

ability to decipher the aesthetic experience, without which it is impossible to 

properly see and assess the general prospects for the development of one’s 

stay in the world, to determine trends in the overall process of one’s 

interaction with it. And in this activity a person needs a special sense of 

balance, a delicate balance between ideally conceivable and real possible, 

between motivation and need, means and purpose, meaning and expression – 

what is called aesthetic taste, which allows a person to accurately establish the 

measure required, ensuring harmony of conflicting trends and motives (ibid.). 

N. Rashydova considers aesthetic culture as a certain specificity, which is 

manifested in the nature of its relationship with other components. It is the main 

system-forming component of general human culture. Aesthetic culture implies 

meaningfully enriched, spiritually ennobled activity of feelings and presence of 

developed, sophisticated forms of their expression. This gives a qualitative 

expansion of representations about reality, as expands the very possibility and 

readiness for perceiving the world in its diversity. Aesthetic culture becomes an 

indicator of the ability to subtly correlate between the external world, which 

repels perception, and the internal world, which unfolds his experience. This is a 

special way of representing the external world in the internal world and based on 

it a special way of distinguishing these worlds. Development of aesthetic culture 

allows talking about formation of a new worldview, becoming a characteristic of 

the value bases of the inner world of man (Rashydova, 2017). 

Aesthetic culture of the student’s personality is formed by such 

components as aesthetic consciousness, aesthetic needs, aesthetic activity. 

Aesthetic consciousness is reproduced in the development of feelings, tastes, 
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ideals, views, experiences, needs, judgments. Its basis is aesthetic perception – 

the process of reflecting the essence of objects and phenomena of aesthetic 

reality, the ratio of perception. In particular, the authors of the textbook 

“Aesthetics” distinguish between two levels of aesthetic consciousness: daily 

and theoretical. The daily level consists of aesthetic emotions, experiences, 

feelings; theoretical – aesthetic assessments, judgments, views, theories, ideals 

(Lozovyi, 2007). The components of aesthetic culture also include aesthetic 

moments of various activities (transforming activity in art, work, life, 

communication, social life, etc.); aesthetic education in a variety of areas and 

means of its manifestation (ibid.). 

In her turn, N. Myropolska notes that aesthetic culture contains such 

components as aesthetic perception – ability to outline in art and life aesthetic 

qualities, images and experience aesthetic feelings; aesthetic feelings – 

emotional states caused by the evaluative attitude of man to the phenomena 

of reality and art; aesthetic needs – need to communicate with artistic-

aesthetic values, in the aesthetic experience; aesthetic tastes – ability to 

evaluate works of art, aesthetic phenomena from the standpoint of aesthetic 

knowledge and ideals; aesthetic ideals – social and individual psychologically 

determined ideas about perfect beauty in nature, society, man, art; artistic 

skills, abilities in the field of art (Myropolska, 2003, pp. 20-23). 

O. Huk suggests considering the essence of the general aesthetic culture 

of the individual as such that accumulates the elements of all components of 

human development and manifests itself in mental (intellectual) activity, as 

well as physical perfection, moral, labor, valeological processes, unifying and 

harmonizing all of them. The author identifies three main components of the 

aesthetic culture, which absorb all others – aesthetic upbringing, aesthetic 

development, aesthetic culture. They are extremely complicated as they 

contain a lot of elements: creative emotional-sensory sphere, intellectual-

informational, physical-biological, social, moral and psychological (Huk, 2013). 

According to O. Ptashuk, aesthetic culture of the individual is a quality, 

which is manifested in the ability and capability to emotionally perceive and 

evaluate phenomena of life and art – beautiful and ugly, tragic and comic; to 

transform nature, the world around us, man according to the laws of beauty. 

Aesthetic culture is a component of the spiritual life of society and each person. 

Formation of aesthetic culture, its development significantly depends on the 

active attitude of the individual to aesthetic values, the developed desire to 

“consume” the values of art. However, the latter does not guarantee the 
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effectiveness of aesthetic culture formation, as skills of aesthetic perception, 

aesthetic evaluation, reflection must be formed (Ptashuk, 2016). 

To the indicators of the formed aesthetic culture of the future musical art 

teacher M. Vyshnevetska refers the following criteria: ability to see and find 

aesthetically expressive elements of the whole and the whole itself in the 

perception of musical material (aesthetic needs, attitudes, taste); ability to 

express one’s aesthetic impressions (possession of conceptual and figurative 

apparatus); ability to systematize the received aesthetic impressions (operation of 

images, comparison of the general picture); ability to apply aesthetic knowledge 

and skills in creative activities and everyday life (Vyshnevetska, 2019). 

The analysis of scientific-pedagogical literature has shown that the most 

common interpretations of the concept of “aesthetic culture” are: 

 “degree” of multifunctional aesthetic attitude to the volumetric 

number of things. Aesthetic culture of the individual and society is an 

“aesthetic attitude to reality”; 

 ability and capability to feel one’s connections with the world, to 

experience meaningfully and express in value the fullness and diversity of these 

connections; 

 set of aesthetic values that exist in society, as well as ways and means 

of their creation and mastery. One of the most important elements of aesthetic 

culture is considered to be art in its various forms and processes of its creation 

and perception; 

 extraordinary acquisition and increase of knowledge (during cognition 

of the beautiful), which is considered through the polyhedron of the holistic 

relationship, adhering to one’s worldview; 

 set of abilities and needs of a person to aesthetically perceive, 

experience, evaluate the surrounding reality and transform it according to the 

laws of aesthetic perfection; 

 unity of aesthetic knowledge, beliefs, feelings, skills, norms of activity 

and behavior; 

 most important component of the spiritual image of the individual, 

which determines the intelligence, special spirituality of the world and people, 

creative orientation of aspirations; 

 historically developed forms of realization of aesthetic needs and 

abilities of an individual as a social subject in the material, social and spiritual 

spheres, which are gradually developing; 
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 historically formed spiritual and social human phenomenon, which is 

constantly evolving, the specificity of which is to realize the aesthetic needs 

and abilities of man in the social “space”, where man is a social subject. 

It goes without saying that aesthetic culture is formed in the process of 

aesthetic education – formation of the individual’s ability to perceive and 

transform reality according to the laws of beauty in all spheres of activity. 

Aesthetic education is aimed at formation of humanistic qualities, abilities to 

feel and understand beauty, to live by its laws. 

Aesthetic education acquaints people with general patterns of artistic 

elaboration of the surrounding reality, the essence and forms of reality 

reflection and transformation of life according to the laws of beauty, the role of 

art in the development of society. Domestic researchers distinguish among the 

most important tasks of aesthetic education the following: 

 fostering a sense of beauty in the individual; 

 forming ability to distinguish the beautiful from the ugly; 

 forming aesthetic concepts, views, beliefs, abilities to understand the 

beautiful, correctly aesthetically evaluate facts, phenomena, processes; 

 upbringing of aesthetic feelings, ability to enjoy perception of beauty 

in the surrounding reality and art; 

 forming needs and ability to create in life and art on the basis of 

development of one’s own creative abilities, mastery of knowledge and 

practical skills in the definite kind of art (Shumeiko, 2014). 

Conclusions and prospects for further research. Summarizing the above 

mentioned, we’d like to emphasize that aesthetic culture is manifested in all 

spheres of human life. An important component of aesthetic culture is artistic 

culture – a set of artistic values produced and functioning in society. Works of 

art, including music, play an important social role. It should be noted that 

aesthetic culture, with such a significant component as artistic culture, is the 

main integral formation of a personality. 

The prospects for further research are seen in defining the potential of 

musical folklore in formation of the basic school students’ aesthetic culture. 
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РЕЗЮМЕ 
Лян Цзы, Бойченко Марина. Эстетическаѐ культура учащихсѐ основной школы 

как предмет научно-педагогических исследований. 
В статье рассматриваетсѐ феномен эстетической культуры учащихсѐ 

основной школы как предмет научно-педагогического исследованиѐ. Установлено, 
что результатом многочисленных научных исследований как украинских, так и 
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зарубежных ученых стало формулирование более четырехсот определений понѐтиѐ 
«эстетическаѐ культура», существенно отличаящихсѐ по своим сущностным 
характеристикам. На основе анализа научно-педагогической литературы выѐвлены 
наиболее распространенные трактовки понѐтиѐ «эстетическаѐ культура», а 
именно: «степень» многофункционального эстетического отношениѐ к объемному 
числу вещей; способность ощущать свои свѐзи с миром, переживать и ценностно 
выражать полноту и разнообразие указанных свѐзей; совокупность эстетических 
ценностей, существуящих в обществе, а также способов и средств их созданиѐ и 
овладениѐ; совокупность способностей и потребностей человека эстетически 
воспринимать, переживать, оценивать окружаящуя действительность и 
преобразовывать ее по законам эстетического совершенства; единство 
эстетических знаний, убеждений, чувств, умений, норм деѐтельности и поведениѐ; 
важнейшаѐ составлѐящаѐ духовного образа личности, определѐящаѐ интеллект, 
особуя духовность мира и лядей, творческуя направленность стремлений; 
исторически обусловленные формы реализации эстетических потребностей и 
способностей личности как социального субъекта в материальной, социальной и 
духовной сферах, которые постепенно развиваятсѐ. 

Ключевые слова: эстетическаѐ культура, художественно-эстетическаѐ 
культура, базоваѐ школа, учащиесѐ основной школы. 

АНОТАЦІЯ 
Лян Цзи, Бойченко Марина. Естетична культура учнів основної школи ѐк 

предмет науково-педагогічних досліджень. 
У статті розглѐдаютьсѐ феномен естетичної культури учнів основної школи 

ѐк предмет науково-педагогічного дослідженнѐ. Установлено, що результатом 
численних наукових досліджень ѐк українських, так і зарубіжних учених стало 
формуляваннѐ понад чотирьохсот визначень понѐттѐ «естетична культура», ѐкі 
суттюво відрізнѐятьсѐ за своїми сутнісними характеристиками. На основі аналізу 
науково-педагогічної літератури виѐвлено найпоширеніші трактуваннѐ понѐттѐ 
«естетична культура», а саме ѐк: «ступінь» багатофункціонального естетичного 
ставленнѐ до об’юмної кількості речей; здатність і спроможність відчувати свої 
зв’ѐзки зі світом, переживати й ціннісно виражати повноту та різноманітність 
означених зв’ѐзків; сукупність естетичних цінностей, що існуять у суспільстві, а 
також способів і засобів їх створеннѐ й оволодіннѐ; сукупність здібностей та 
потреб лядини естетично сприймати, переживати, оцінявати навколишня 
дійсність і перетворявати її за законами естетичної досконалості; юдність 
естетичних знань, переконань, почуттів, умінь, норм діѐльності й поведінки; 
найважливіша складова духовного образу особистості, що визначаю інтелект, 
особливу духовність світу і лядей, творчу спрѐмованість прагнень; історично 
зумовлені форми реалізації естетичних потреб і здібностей особистості ѐк 
соціального суб’юкта в матеріальній, соціальній та духовній сферах, ѐкі поступово 
розвиваятьсѐ тощо. 

Ключові слова: естетична культура, художньо-естетична культура, базова 
школа, учні основної школи. 
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