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Адамюк Н. Б.

НОВАЦІЇ ERASMUS + PROJECT “SPREAD THE SIGN”

У статті надано статистичну інформацію про національні жестові мови різних країн світу. Згадано зміст уні-
кального міжнародного проекту “Поширимо жест”, який запустив сайт, що слугує навчальним посібником для ви-
вчення та популяризації національної жестової мови різних країн в Інтернеті. Висвітлено зміст нового застосунку 
до зазначеного сайту під назвою “Географічна карта” для користувачів жестової мови. Стисло розкрито умови, 
поставлені перед командами різних країн світу з метою швидкого та якісного виходу у світ нового застосунку між-
народного електронного жестівника. Детально описано зміст обґрунтованих пропозицій, поданих українською ко-
мандою, щодо поліпшення дизайну та функцій географічного застосунку міжнародного проекту “Поширимо жест”, 
які сприятимуть ширшій інтеграції та соціалізації глухих осіб різних країн світу. Подано фото електронної карти із 
врахуванням пропозицій української команди щодо покращення змістового, візуального та мовного наповнення.

Ключові слова: “Spread the sign”, географічна карта, жестова мова, міжнародний проект, пропозиції.

Незважаючи на думку деяких мовників щодо можливості виникнення однієї універсальної жестової мови 
(далі – ЖМ), яка б задовольняла комунікативні потреби глухих усього світу, насправді немає однієї єдиної 
універсальної ЖМ у світі, як немає єдиної словесної мови (далі – СМ) у світі. ЖМ відрізняються між собою, 
і в кожній країні, і етнічній групі своя особлива, несхожа на інших, ЖМ. У деяких країнах функціонує більш 
ніж одна ЖМ і більшість національних ЖМ має свої діалекти. Навіть якщо в деяких країнах користуються 
єдиною розмовною (усною) мовою (як наприклад, в Ірландії і Великобританії), це не означає, що в такому 
разі повинна використовуватись одна і та сама ЖМ [5].

Мета статті – з’ясувати значення новацій, зокрема міжнародного проекту “Поширимо жест” та його гео-
графічного застосунку, у полегшенні життя людей із вадами слуху.

Як відомо, у світі налічується біля 300 різних жестових мов, і ними послуговуються 72 млн користувачів. 
Зокрема, у Північній Америці налічується 30 ЖМ, Південній Америці – 14 ЖМ, Євразії  – 83 ЖМ, Африці – 
34 ЖМ, Океанії та Австралії – 10 ЖМ [3; 4].

Зі 193 країн-членів Організації Об’єднаних Націй ЖМ має юридичне визнання в 42 країнах: Австрія, 
Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Венесуела, Данія, Еквадор, Естонія, Зімбабве, Ісландія, Іспанія, 
Кенія, Кіпр, Колумбія, Латвія, Литва, Македонія, Мальта, Мексика, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, 
Папуа-Нова Гвінея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Південна Корея, 
Південно-Африканська Республіка, Туреччина, Уганда, Угорщина, Україна, Уругвай, Фінляндія, Чеська Рес-
публіка, Чилі, Швеція, Японія.

За типами визнання ці країни (а також автономні території країн) поділяються на такі, в яких ЖМ визнана:
– Конституцією – 11 держав (Австрія, Венесуела, Зімбабве, Еквадор, Кенія, Нова Зеландія, Південно-

Африканська Республіка, Португалія, Уганда, Угорщина, Фінляндія);
– Основним мовним законом – 4 держави (Естонія, Ісландія, Латвія, Швеція);
– Спеціальним законом або іншим нормативно-правовим документом про ЖМ – 15 країн (Бельгія (Вал-

лонія та Фландрія), Боснія і Герцеговина, Бразилія, Великобританія (Шотландія), Іспанія (Каталонія), Кіпр, 
Македонія, Мальта, Південна Корея, Сербія, Словаччина, Словенія, Уругвай, Фінляндія);

– Спеціальним законом або іншим нормативно-правовим документом про засоби комунікації – 5 країн 
(Іспанія, Колумбія, Польща, Угорщина, Чеська Республіка);

– Національною мовною радою – 2 держави (Данія, Норвегія);
– Законодавством про осіб з інвалідністю – 10 країн (Литва, Мексика, Німеччина, Папуа-Нова Гвінея, 

Росія, Румунія, Туреччина, Україна, Чилі, Японія) [3; 4].
Як і СМ, ЖМ обʼєднуються в мовні родини. Проте Американська жестова мова (ASL) і Британська 

жестова мова (BSL), наприклад, не належать до однієї мовної групи, хоча в цих країнах використовується 
спільна розмовна мова – англійська [5]. Об’єднання ЖМ в певні мовні родини відбуваються за іншими кри-
теріями (результат колонізації територій, близкість територій, розвиток мережі навчальних закладів за пев-
ною мовною системою тощо). Наприклад, до родини британської ЖМ належать австралійська, британська, 
північно-ірландська, новозеландська, приморсько-південно-африканська ЖМ; до родини японської ЖМ – 
північнокорейська, південнокорейська і японська ЖМ; до родини французької ЖМ – австрійська, угорська, 
чеська, російська, українська, болгарська, югославська, ізраїльська, латвійська, італійська, туніська, ірланд-
ська, мексиканська, алжирська, румунська, американська, філіппінська, пуерто-ріканська, тайська, гавай-
ська, ганська, нігерійська, болівійська, грецька, квебекська ЖМ. Також є окремі ЖМ, які не входять у жодну 
мовну групу, – це так звані ЖМ-ізолянти [3; 4].

На підставі тривалого дослідження встановлено, що ЖМ є повноцінними мовами з їхньою граматикою і 
синтаксисом, так само як і розмовні мови (Вільямс С. Стокоу, Д. Кастерлайн. і Кроненберг (1965 р.), Бойєс 
Браєм (1995 р.), Саттон-Спенс і Волл (1999 р.), Лідделл (2003 р.), С. Папаспіроу (2008 р.)). Вони відповіда-
ють усім практичним і теоретичним правилам національної мови.
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Як зазначалося у статті “Поширимо жест”, для глухих осіб наприкінці ХХ  ст. різко змінилися можли-
вості отримання інформації, зокрема потужним стимулом нашого розвитку стала можливість отримувати 
інформацію ЖМ через веб-камери та Інтернет [2]. Прикладом є розроблення унікального інтернаціональ-
ного проекту “Spreadthesign” імені Леонардо да Вінчі в рамках програми “Передача інновацій”, яку підтри-
мує Європейська комісія в особі шведського міжнародного відділення освіти і навчання. У перекладі spread 
the sign означає “поширимо жест”. Згідно з анотацією зазначений проект є педагогічним інструментом для 
самоосвіти та є доступним для користувачів всього світу, оскільки функціонує безкоштовно. Зазначимо, що 
це проект безперервного процесу електронного документування національних ЖМ світу [1]. Первісною 
метою проекту є покращення навичок іноземної жестової мови тими особами, які виїжджають за кордон. До 
роботи над проектом були залучені найбільш популярні для візитів країни: США, Австрія, Бразилія, Чеська 
Республіка, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Індія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, 
Португалія, Румунія, Росія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Великобританія та інші.

Українська команда розпочала роботу 14 січня 2013 р. До складу української команди увійшли наукові 
співробітники відділу навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України та працівники Центрального правління Українського товариства глухих (далі – 
УТОГ). На кінець 2016 р. нею було задокументовано 15 тис. жестових одиниць. За цей період було проведено 
дві міжнародні науково-практичні конференції (Лодзь, Польща, 2014; Ренн, Франція, 2016), у процесі роботи 
яких кожна країна-учасниця міжнародного проекту “Spreadthesign” звітувалася про проведену роботу.

Зважаючи на мету міжнародного проекту, результати апробації міжнародного електронного жестівника, 
яким можна було користуватися маючи комп’ютерну техніку, а саме ноутбук, планшет і смартфон, а також 
практичну цікавість глухих громадян різних країн світу до вивчення іншої ЖМ, виникла потреба у створенні 
нового застосунку до зазначеного міжнародного проекту – географічного. Саме в цьому напрямі українська 
команда продовжила роботу у складі чотирьох осіб, із них троє є носіями української ЖМ (Н. Адамюк, 
В. Кириченко, І. Чепчина) і один перекладач як УЖМ, так і англійської мови (І. Татарінова). Керівником 
команди є І. Чепчина, вона ж є чинним головою УТОГ.

Автори та організатори географічного застосунку міжнародного проекту склали такі умови:
– застосунок має складатися з 1000 жестових одиниць,
– географічне поняття має бути близьким глухій особі – як громадянину своєї країни, так і іноземній 

особі,
– складений перелік географічних понять надається команді організаторів (Швеція) для узгодження та 

реєстрації мовою своєї країни,
– перелік зареєстрованих географічних одиниць повертається додатково англійською мовою,
– жестова одиниця географічного поняття нотується на карті відповідно до реального місця розташу-

вання;
– робота над географічним застосунком завершується до весни 2018 р.
Що стосується переліку географічних понять, то зазначимо, що команди різних країн внесли назви тери-

торій адміністративного поділу (області/землі, провінції тощо), річок, морів, океанів, гір і гірських масивів 
і тому подібного.

Українська команда у свій перелік внесла не лише назви регіонів країни, але також центрів міст, важ-
ливість яких розкриємо нижче, та назви понять, що входять до мережі структурних підрозділів УТОГ, спе-
ціальні навчальні заклади, у яких навчаються глухі особи (дошкільні та шкільні навчальні заклади, вищі 
навчальні заклади України). Мережа структурних підрозділів УТОГ (яке нараховує 45 тис. членів) містить 
свої підприємства (33 об’єкти), гуртожитки при них (37 об’єктів), обласні (22 об’єкти) та територіальні орга-
нізації (33 об’єкти) УТОГ, Будинки культури (23 об’єкти), бази відпочинку (2 об’єкти), Культурний центр 
УТОГ та Навчально-відновлювальний центр УТОГ. Завдяки співпраці з регіональними організаціями глу-
хих була налагоджена робота спочатку для карти України зі складання переліку з назв вулиць, станцій метро, 
зупинок громадського транспорту, парків, готелів, кінотеатрів тощо, які є в активному жестівнику глухих 
мешканців міст, що входять до певної області; спортивно-розважальних об’єктів, які відвідують особи з 
порушеннями слуху; відомих закладів громадського харчування та відпочинку. Цей перелік складається зі 
слів, потім на кожне словесне позначення об’єкта носії жестової мови з місцевих жителів демонстрували 
жестове позначення у форматі відео. Вся отримана інформація наносилася на електронну карту України.

Після закінчення роботи представники команд різних країн зібралися на черговій конференції з питань 
аналізу результатів роботи над географічним застосунком міжнародного проекту “Spreadthesign” (м. Дон-
кастер, Великобританія, червень 2018). У процесі роботи Конференції один із співорганізаторів проекту 
В. Ранстам здійснювала аналіз пропозицій щодо поліпшення електронної карти світу, зроблені у випробу-
вальний період її дії. В. Кириченко у виступі від української команди зазначила, що у період випробування 
карти складно було надати конкретні пропозиції. Останні з’явилися лише в процесі безпосередньої роботи з 
електронною картою внаслідок низки проблем. Тож команда з України надала конструктивні пропозиції, які 
було схвалено і враховано після активного обговорення. Ось деякі з них:

1. У точці об’єкта додати його світлину, наприклад, світлину будівлі, пам’ятки, річки, парку тощо. 
По-перше, мандрівнику буде легко знайти місце у нашій країні, якщо він бачив попередньо це місце на 
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світлині. Наприклад, головний офіс УТОГ важко знайти, оскільки він губиться серед інших будівель. Озна-
йомившись із світлиною головного офісу Товариства турист легко вичленить потрібну будівлю. По-друге, 
турист, знайомлячись з об’єктом чи місцем на фотографії, може зрозуміти, чи хоче він туди поїхати. Ось так 
має виглядати електронна карта з врахуванням пропозиції української команди (Рис. 1).

 
Рис 1. Застосування світлини.

2. Редагування поточної позиції об’єкта. Мандрівник втратить багато часу, щоб знайти місце пам’ятки 
у маленькому населеному пункті. Проте, знаючи широту і довготу розташування пам’ятки, досить просто 
увести цю інформацію на карту, і мандрівнику стане набагато легше орієнтуватися (Рис 2).

 
Рис. 2. Застосування широти і довготи.

3. У точці об’єкта додати письмовий чи відеотекст, який пояснить туристу, чому цей об’єкт чи місце є 
привабливим, цікавим чи важливим (Рис. 3).

4. Зазначення центру в населеному пункті. У географічному застосунку словесне і жестове позна-
чення місця не може надати глухій особі повної інформації, що це місце є центром міста/села. Читаючи 
слово “Хрещатик” або бачачи жестове позначення, турист не знає, що для глухих громадян України це 
місце є центром Києва. Отже, варто поряд із позначенням об’єкта вказати, що він є центром цього населе-
ного пункту.

5. Географічний додаток цікавий тим, що громадяни певної країни мають нагоду познайомитися з гео-
графією своєї країни, і в цьому їм допомагає мова: національна і жестова. Втім, не менш цікаво дізнатися 
про певну пам’ятку чи об’єкт, який розташований в іншій країні. Не знаючи мови тої країни (національної 
чи жестової), глуха особа опиниться перед проблемою отримання інформації. Тому доцільним є, на нашу 
думку, додати позначення та коментар щодо об’єкта із застосуванням міжнародних жестів (чи американ-
ської жестової мови, яка має широке поширення у світі), що будуть зрозумілими для всіх глухих осіб різних  
національностей – засобом відео.
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Рис. 3. Включення письмового та відеотексту-пояснення.

6. Внести в електронну карту можливість для глухих осіб вступити в контакт з адміністратором і модера-
торами сайту “Spreadthesign”, як це спостерігається на інших сайтах. Наприклад, “Viber” для глухих людей є 
зручним і швидким для використання.

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що:
– новий географічний застосунок міжнародного проекту “Spreadthesign” вперше надає можливість глу-

хим особам пізнати географію своєї та іншої країни без мовник обмежень і подолання відстані;
– він надає можливість розширити світогляд завдяки отриманню нових знань засобом двох мов: націо-

нальної та жестової;
– географічний застосунок сприяє опануванню іноземної жестової мови певної країни в обсязі, необхід-

ного для глухого туриста;
– застосувавши пропозиції української команди, географічний застосунок міжнародного проекту стане 

“живим” посібником і путівником для жестомовних осіб;
– застосунок стане настільною книгою для учнів спеціальних шкіл на уроках географії та української 

жестової мови.
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Адамюк Н. Б. Новации Erasmus + project “Spread the sign”
В статье дана статистическая информация о национальных жестовых языках разных стран мира.
Упомянуто содержание уникального международного проекта “Распространим жест”, который запустил сайт, 

что служит учебным пособием для изучения и популяризации национального жестового языка разных стран в Интер-
нете. Освещено содержание нового приложения указанного сайта под названием “Географическая карта” для поль-
зователей жестового языка. Кратко раскрыты условия, поставленные перед командами разных стран мира с целью 
быстрого и качественного выхода в свет нового приложения международного электронного жестовика. Подробно 
описано содержание обоснованных предложений, поданных украинской командой, по улучшению дизайна и функций 
географического приложения международного проекта “Распространим жест”, которые будут способствовать бо-
лее широкой интеграции и социализации глухих лиц разных стран мира. Предоставлены фото электронной карты с 
учетом предложений украинской команды по улучшению содержательного, визуального и речевого наполнения.

Ключевые слова: “Spread the sign”, географическая карта, жестовый язык, международный проект, предложения.

Adamiuk N. B. News Erasmus + project “Spread the sign”.
The article provides statistical information on the national sign languages of different countries of the world. Here is the 

contents mentioned of the unique international project “Spread the sign”, which launched the website, and which serves as a 
training tool for learning and promoting the national sign language of different countries on the Internet. The content is high-
lighted of the new application to the specified website called “Geographical map” for users of sign language. The terms, set 
for the teams around the world for the purpose of fast and high quality publication of a new application of international elec-
tronic sign language dictionary are briefly disclosed. The content is described in detail of reasonable proposals submitted by 
the Ukrainian team on improving the design and functions of the geographical application of the international project “Spread 
the Sign”, which will contribute to a wider integration and socialization of deaf people from different countries. A photo of the 
electronic map has been submitted, taking into account the proposals of the Ukrainian team to improve the content, visual and 
speech configuration.

Key words: “Spread the sign”, Geographical map, sign language, international project, proposals.

УДК 373.5.015.31:316.62(477)

Атрошенко Т. Ю.

КООРДИНАЦІЯ ВПЛИВІВ НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 
ЯК ОДНА З УМОВ ФОРМУВАННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ

Статтю присвячено розгляду потреби в координації впливів на особистість учнів підліткового віку, що спрямо-
вана на оптимізацію процесу формування їхнього соціального досвіду. Обґрунтовано необхідність узгодження впливів 
організованої виховної роботи та об’єктивних умов. Визначено, що в разі відсутності єдності та скоординованості 
дій сім’ї, групи однолітків, засобів масової інформації, педагогічного колективу школи та позашкільних установ осо-
бистість буде позбавлена можливості гармонійного та впорядкованого набуття соціального досвіду. Виокремлено 
складники процесу координації впливів на особистість учня підліткового віку, а саме: оптимізацію взаємодії з бать-
ками; організацію взаємодії в педагогічному колективі; організацію позитивної взаємодії учнівського колективу шко-
ли, співпраці між представниками різних класів; урахування стихійно здобутого соціального досвіду; зорієнтування 
дитини в інформаційному просторі.

Ключові слова: соціальний досвід, координація впливів, учні підліткового віку, соціальна взаємодія.

Кожна держава має свої нагальні потреби, вирішує проблеми, пов’язані з особливостями свого суспіль-
ного та політичного устрою, проте незмінним залишається піклування про підростаюче покоління, на яке 
покладено відповідальність за подальший розвиток держави. Завдання ж допомоги дітям у становленні гід-
ними членами суспільства покладено на освітні установи. Перед педагогами постають питання: які орієн-
тири давати учням, до чого їх готувати, як домогтися ефекту від виховання? Адже аби не “загубитися” у 
світі соціальних відносин, дитина має набути соціального досвіду, що розкривається через вираження нею 
позитивного ставлення до дійсності у практиці суспільного життя.

Уваги заслуговує з’ясування ролі інститутів, які справляють безпосередній вплив на набуття дітьми 
комплексу необхідних характеристик, які визначають її соціальний досвід. Результати цього впливу на інди-
відуальному рівні знаходять свій вияв у якісних показниках, таких як впевненість у своїх переконаннях, 
готовність до реалізації себе в соціумі, наявний рівень соціального досвіду тощо. До інститутів та їхніх аген-
тів ми зараховуємо родину, найближче соціальне оточення, за сприяння яких відбувається первинне набуття 
особистістю соціальних знань, умінь і навичок, орієнтування в соціальному просторі; освітній заклад як 
інституцію, що спеціалізується, зокрема, на підготовці та спрямуванні дітей до зустрічі з дорослим життям; 
засоби масової інформації як джерела інформації, які впливають на суспільні настрої, громадську думку 
щодо подій місцевого та світового значення.
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У разі відсутності єдності та скоординованості дій сім’ї, групи однолітків, засобів масової інформації, педа-
гогічного колективу школи та позашкільних установ особистість буде позбавлена можливості гармонійного 
та впорядкованого набуття соціального досвіду. Адже важливою умовою розвитку дитини слугує висунення 
до неї узгоджених вимог, що сприяє підвищенню ефективності виховного впливу. Об’єднання всіх зусиль, 
спрямованих на надання її розвитку позитивного вектору, з урахуванням можливих негативних впливів соці-
ального середовища дає змогу дитині уникнути дисонансу розуміння особливостей міжособистісної взаємодії.

Питання формування соціального досвіду знайшло своє відображення у працях О. Алєко, І. Беха, Т. Білан, 
Н. Голованової, М. Даурової, Г. Марчук, О. Назарук, Л. Сафронової, І. Стародубцевої, Н. Якси та інших 
науковців. Проблемі розвитку соціального досвіду в школі приділили увагу такі дослідники: Д. Алфімов, 
О. Архипов, С. Архипова, А. Карпов. Умови формування соціального досвіду також не залишилися поза 
увагою – у своїх працях їх розглядали Л. Канішевська, С. Котловий, І. Кудаєва, О. Литовченко, А. Поліщук. 
Проте питання координації впливів на особистість учня підліткового віку як однієї з умов формування соці-
ального досвіду ще не отримало достатнього освітлення.

Метою статті є розкриття особливостей координації впливів на особистість учня підліткового віку задля 
його гармонійного розвитку та формування позитивного соціального досвіду.

У процесі формування соціального досвіду повинні узгоджуватися впливи організованої виховної роботи 
та об’єктивні умови. Необхідність координації підтверджується її впливом на зміцнення і підтримку ста-
більності соціальних взаємин, у які включається підліток, їхньої рівноваги. Адже для цього вікового періоду 
характерною є зміна системи стосунків “дитина – середовище”, що проявляється у зростанні важливості 
міжособистісних взаємин у поєднанні з емоційною нестійкістю та необ’єктивним сприйняттям дійсності.

Зважаючи на це, можемо виокремити такі складники процесу координації впливів на особистість учня 
підліткового віку:

1. Оптимізація взаємодії з батьками.
Відродження сімейних традицій, пошук і прийняття сімейної спадщини та досвіду сьогодні виступає 

як особистісний і середовищний ресурс. Спадкоємність між поколіннями в сім’ї стає основою, яка дає їй 
можливість зберегти групову ідентичність, ефективно адаптуватися і вдало долати труднощі. Можливість до 
використання цього ресурсу прямо залежить від уміння педагогів налагоджувати співпрацю.

Під час роботи з батьками необхідно звертати їхню увагу на те, що реалії сучасного життя, сповне-
ного негативними впливами, звичайно, потребують запобігання виявам такого характеру та захисту 
дитини від небезпек, проте не варто позбавляти її можливості проявити себе, правильно зрозуміти пара-
лель “добре – погане”, навчитися приймати себе та інших, будувати соціальну взаємодію. Адже нерозу-
міння батьками змін, які відбуваються в дитини з віком, може спричинити розрив між вимогами до неї з 
боку педагогів і батьків, що, відповідно, негативно позначиться на психологічному стані дитини. Перш 
за все, треба сформувати в батьків усвідомлення необхідності адекватної батьківської позиції, яка про-
являється в гнучкості, динамічності, прогностичності, внутрішній і зовнішній узгодженості. Зрозуміло, 
що особливої уваги тут заслуговує формування відповідальності батьків щодо дитини, її теперішнього 
та майбутнього. Наступним кроком стане організація з ними співпраці щодо цілеспрямованого форму-
вання особистості підлітка.

Реалізувати таку взаємодію можливо через залучення батьків до участі в акціях, походах, тематичних 
тижнях, конкурсах, батьківських комітетах, групових та індивідуальних консультаціях, конференціях з 
обміну досвідом виховання тощо. Означені форми роботи спрямовані також на сприяння залученню бать-
ків до педагогічної самоосвіти, яка збагатить родинне виховання, посприяє зміцненню їхньої педагогічної 
компетентності. Адже нерідко педагогічна освіченість батьків не відповідає реальній педагогічній ситуації, 
суспільним потребам та очікуванням дитини.

Тому особливо важливим є перетворення партнерства батьків і педагогів на взаємодопомогу, підпорядко-
вану необхідності виробити спільну стратегію в підході до конкретної дитини.

2. Організація взаємодії в педагогічному колективі.
Налагодження співпраці між учасниками навчально-виховного процесу вимагає врахування відмінностей 

у баченні завдань виховання між учителями, психологом, соціальним педагогом та адміністрацією школи. 
Адже їхнє ставлення до роботи з дитиною залежить від особливостей професійної діяльності, здійснюваної 
ними в межах шкільного навчання.

Психолог здатен надати вчителям-предметникам і, зокрема, класним керівникам більш широку інфор-
мацію щодо вікових особливостей учнів, змін у поведінці підлітків, на які варто звернути увагу, допомогти 
соціальному педагогові в діагностиці психологічних характеристик учнів, їх взаємодії один з одним, вия-
вити, із якими учнями треба провести індивідуальну роботу.

У діяльності класного керівника приділяється особлива увага згуртованості учнівського колективу та 
плануванню виховної роботи класу з урахуванням вікових і психологічних особливостей, інтересів кожної 
дитини. Класний керівник повинен стати “маячком”, який уважно спостерігає за взаємовідносинами в класі 
й у разі потреби “сигналізує” про негативні прояви. Така модель поведінки відкриває можливість надати 
інформаційну допомогу вчителям-предметникам у навчанні та вихованні учнів, враховуючи їхні індивіду-
альні особливості.
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Директор школи як головний провідник вимог до колективу, його завдань і соціальної організації має 
згуртувати педагогічних працівників і скерувати їхню діяльність на виконання соціально значимих завдань, 
оптимізувати навчально-виховну роботу.

3. Організація позитивної взаємодії учнівського колективу школи, співпраці між представниками різних класів.
У підлітковому віці джерелом референтних норм поведінки для дитини виступає група однолітків, що 

одночасно ускладнює роботу педагогів і допомагає в ній. Адже за вмілої організації відносин у колективі 
він стає потужним джерелом позитивного впливу на конкретну особистість. Постійне збагачення життєді-
яльності колективу, розширення спектру видів його діяльності, виконуваних суспільно корисних справ дає 
можливість його членам розвивати свої здібності, таланти, комунікативні навички тощо.

Проте варто враховувати, що співтворчість можлива лише за сприятливих міжособистісних відносин, 
психологічного комфорту. В атмосфері внутрішньої скутості й напруженості кожний стає духовно бідні-
шим, примітивнішим, ніж є насправді [2, с. 12].

Ефективним засобом організації взаємодії учнів не тільки в межах окремого класу, але й школи зага-
лом може послугувати учнівське самоврядування. Самоврядування учнів дає їм можливість набути досвіду 
управління, реалізувати свої організаторські та творчі здібності, відчути свою причетність до вирішення 
проблем, що виникають у школі, розвинути зацікавленість щодо них. Велике значення в самоврядуванні 
учнів відводиться нарадам. Вони сприяють самоорганізації учнів, їх самоствердженню, розвитку відпові-
дальності, вміння приймати самостійні рішення та узгоджувати їх з інтересами колективу.

4. Урахування стихійно здобутого соціального досвіду.
Формування соціального досвіду особистості може відбуватися успішно тільки тоді, коли враховані всі 

зовнішні та внутрішні чинники, що на неї впливають, а також їхні складні взаємозв’язки. Перш за все, це 
спосіб життя особистості, що за певних умов може сприяти її розвитку чи протидіяти йому, умови життя, 
що сприяють становленню певного способу життя в межах окремого району, особливості природного серед-
овища та національні особливості, різні джерела духовної культури, характер взаємодії між ними, просто-
рово-часові умови життя особистості та мікрогруп, виховні системи й індивідуальні особливості особис-
тості, що склалися в цих системах [5, с. 380].

Процес соціалізації відбувається також у разі наявності негативних впливів, проте здійснюється 
нестабільно, з ознаками соціальної малоцінності та негативної спрямованості. Тому важливості набуває  
своєчасна допомога дитині в усвідомленні того, що несприятливі зовнішні обставини мають сприйматися 
нею як своєрідна перевірка й долатися завдяки навичкам, що виробилися в таких життєвих обставинах.

Зрозуміло, що шкільне виховання не має змоги і не повинно повністю контролювати соціальні процеси, 
до яких залучається учень, але воно має збагачувати, коригувати й надавати більшої осмисленості стихійно 
здобутому соціальному досвіду дитини. Отже, у процесі формування соціального досвіду треба уникати 
обмеження його нормативним впливом виховного процесу, нав’язування цінностей культури. Натомість гар-
монійно пов’язувати атрибути, що є в суспільстві, із наявним у дитини образом світу.

5. Зорієнтування дитини в інформаційному просторі.
Треба брати до уваги, що в новому соціальному середовищі змінюються й фундаментальні чинники соці-

алізації особистості, оскільки процеси соціальної взаємодії в умовах інформаційного суспільства вимагають 
від людини як визначальні не тільки навички продуктивної праці або споживання, але й здатності до соці-
альної комунікації. Чинником, що визначає місце та роль особистості в соціальній взаємодії, є становлення 
потреб і навичок інформаційного обміну як інструмента формування її комунікативного профілю в умовах 
інформаційного суспільства [6, с. 639]. Потреба в інформації переходить на більш високий щабель, тісно 
переплітаючись із прагненням людини до спілкування, що, у свою чергу, зумовлено соціальною природою 
людини. Індивід стає активним суб’єктом інформаційного середовища, яке, відповфідно, надає йому свої 
соціалізаційні можливості [1, с. 95].

Не можна не погодитися з А. Тадаєвою в тому, що дорослі люди та люди похилого віку мають значні 
труднощі в адаптації до інформаційного середовища. Проте, на відміну від дітей, вони вже мають багатий 
соціальний досвід. Дитяча поведінка у віртуальному просторі часом має віктимний характер, а через це 
може призвести до кібертретирування, фішингу, привернення уваги педофілів тощо. Тому виникає супереч-
ність між реальним соціальним досвідом дорослих та осіб похилого віку й дітьми, які є активними користу-
вачами нових медіа, але в яких відсутній соціальний досвід, що докорінно змінює соціалізаційні можливості 
всіх вікових груп [4, с. 329]. Діти, на відміну від старшого покоління, краще засвоюють нову інформацію, 
оскільки вони є основними користувачами інформаційних технологій. Сучасний інформаційний простір для 
них є природним, тому не вимагає значної адаптації. Усі технічні новинки з легкістю сприймаються дітьми 
й без труднощів ними використовуються, оскільки діти не знають іншого, проте в них відсутній реаль-
ний соціальний досвід і через вікові особливості (доброта, довірливість тощо) люди з недобрими намірами 
можуть скористатися цим. До того ж використання нових медіа може розвинути в дитини невиправдану 
агресію, залежність від комп’ютерних ігор або Інтернету; образи, які пропагують нові медіа, стимулюють 
зацікавленість дітей статевим життям тощо [4, с. 334].

Цю ж думку можемо побачити в дослідженнях О. Петрунько, яка зазначає, що діти потрапляють у сферу 
безпосереднього впливу нових інформаційно-комунікаційних технологій, які часто є маніпулятивними. 
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Наприклад, медіа дістають змогу через свідомість дітей практично безперешкодно змінювати чи принаймні 
істотно послаблювати базові матриці суспільної свідомості, які містять інформацію щодо самозбереження й 
самовідтворення суспільства [3, с. 7].

Необхідною ланкою в коригуванні впливів медіа на свідомість дітей мають стати учителі, психологи та 
соціальні педагоги шкіл. Не тільки на батьків, а й на педагогічний колектив покладається відповідальність 
за те, якого досвіду набудуть учні під час взаємодії з інформаційним середовищем.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, доходимо висновку, що основним результатом координації 
впливів на особистість учня підліткового віку є оптимізація відповідності його соціального досвіду цілям 
суспільства. Проте досягнення цього результату можливе лише за узгодженої співпраці педагогічного колек-
тиву школи, батьків та їхньої уваги до сфери інтересів і спілкування дітей. Перспективи подальших розвідок 
висвітленої проблеми полягають у визначенні та обґрунтуванні ширшого кола умов формування соціаль-
ного досвіду в учнів підліткового віку, розробленніі практичних засад їх реалізації в освітньому середовищі.
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Атрошенко Т. Ю. Координация влияний на личность учащегося подросткового возраста как одно из условий 
формирования его социального опыта

Статья посвящена рассмотрению потребности в координации влияний на личность учащихся подросткового воз-
раста, направленной на оптимизацию процесса формирования их социального опыта. Обоснована необходимость со-
гласования влияния организованной воспитательной работы и объективных условий. Определено, что в случае от-
сутствия единства и скоординированности действий семьи, группы сверстников, средств массовой информации, 
педагогического коллектива школы и внешкольных учреждений личность будет лишена возможности гармоничного 
и упорядоченного приобретения социального опыта. Выделены составляющие процесса координации влияний на лич-
ность ученика подросткового возраста, а именно: оптимизация взаимодействия с родителями; организация взаимо-
действия в педагогическом коллективе; организация позитивного взаимодействия ученического коллектива школы, 
сотрудничества между представителями разных классов; учет стихийно полученного социального опыта; сориенти-
рование ребенка в информационном пространстве.

Ключевые слова: социальный опыт, координация влияний, учащиеся подросткового возраста, социальное взаимо-
действие.

Atroshenko T. Yu. Coordination of effects on the personality of the teenage pupil as one of the conditions of 
forming his social experience

The article is devoted to consideration of the need for coordination of influences on the personality of teenage pupil, which 
directed at optimizing the process of forming their social experience. It is substantiated the necessity to coordinate the influences 
of organized educational work and objective conditions. It has been determined that in the absence of unity and coordination 
of actions of family, group of peers, mass media, pedagogical collective of school and out-of-school institutions the person will 
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be deprived of the opportunity of harmonious and orderly acquiring of social experience. It is singled out the components of 
the process coordination of influences on the personality of teenage pupil, such as: optimization of interaction with parents; 
organization of interaction in the teaching staff; organization of positive interaction of the school’s staff, cooperation between 
representatives of different classes; taking into account spontaneously acquired social experience and orientation of the child 
in the information space. 

Key words: social experience, coordination of effects, teenage pupil, social interaction.

УДК 378.147:51

Бобовський Р. П.

ПЕДАГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття “професійна компетентність учителя математи-
ки”. Відповідно до аспектів системного, компетентнісного, особистісного, діяльнісного та контекстного підходів і 
на основі проведеного аналізу різних підходів науковців до досліджуваного питання виокремлено компоненти професій-
ної компетентності. Розглянуто змістово-структурні особливості професійної компетентності майбутніх учителів 
математики і, що особливо актуально в розрізі проблематики дослідження педагогічної свідомості, доведено, що її 
важливим складником і показником високого рівня сформованості є педагогічна свідомість. Розвиток професійної 
компетентності вимагає сформованості педагогічної свідомості як інтегратора особистісних та операційних ком-
понентів (розвиненого мислення, рефлексії, саморозвитку і саморегуляції діяльності та поведінки, високої моральності 
і культури поведінки).

Ключові слова: педагогічна свідомість, професійна компетентність, підготовка вчителя, компоненти, показники.

Як демонструє педагогічний досвід, сучасна система освіти повинна формувати такі якості випускника 
вишу, як компетентність, інноваційність, мобільність, гнучкість, ініціативність, динамізм і конструктив-
ність. Майбутній учитель математики, аби задовольняти освітні запити учнів, повинен оперувати новими 
технологіями навчання і розуміти можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адап-
туватися в соціальному і майбутньому професійному середовищі, працювати в команді, бути готовим до 
перевантажень, стресових ситуацій і вміти швидко з них виходити. Адже від того, які предметні знання, 
вміння і навички, що забезпечують формування компетенцій, залежить процес підготовки кваліфікованих і 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців для нашого суспільства, що, у свою чергу, впливає на ста-
лий розвиток нашої країни.

Проведений нами констатувальний експеримент, а також аналіз великої кількості наукової літератури 
показали, що у підготовці вчителів математики сьогодні є чимало недоліків. Назвемо основні з них: недо-
статня орієнтація навчального процесу на педагогічну діяльність, низька готовність випускників-матема-
тиків до самостійної професійної діяльності, не досить сформована педагогічна свідомість; низька компе-
тентність більшості випускників у галузі математичної підготовки (вона обмежується рамками освітньої 
парадигми “знання – вміння – навички” і не завжди відповідає навіть цим вимогам, а сучасне життя вимагає 
від учителя високого рівня професійної компетентності).

Мета статті. Тож перед нами постало завдання з’ясувати змістово-структурні особливості професійної 
компетентності майбутніх учителів математики і, що особливо актуально в розрізі проблематики дослі-
дження педагогічної свідомості [12] майбутнього вчителя математики, довести, що її важливим складником 
і показником високого рівня сформованості є педагогічна свідомість.

Різні аспекти структури професійної компетентності розглянуті в дослідженнях таких авторів, як Е. Зеер, 
І. Зимова, А. Маркова, Ю. Татур, Ю. Фролов, А. Хуторський, Т. Чекаліна, В. Шадрикова та інші. Питанням 
професійної компетентності вчителя присвячені праці В. Адольфа, І. Кузнєцової, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, 
А. Мудрика, В. Сластьоніна, А. Тряпіцина, О. Щербакова, С. Якушевої та інших учених. При цьому заува-
жимо, що в структурі професійної компетентності одні автори віддають перевагу комплексу загальних і 
спеціальних знань, професійних умінь, інші – значущості особистісних якостей педагогів, зокрема психоло-
гічних. Проблемі вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів математики присвячені роботи 
В. Афанасьєва, Н. Віленкіна, О. Єпішева, Ю. Колягіна, В. Мішина, В. Монахова, А. Мордкович, Н. Розова, 
Г. Саранцева, Є. Смірнова, В. Шадрикова, Я. Ястребова та інших учених.

Наприклад, І. Кузнєцова під професійною компетентністю майбутнього вчителя розуміє інтегративну 
якість особистості, що відображає готовність педагога реалізовувати свій особистісний потенціал (знання, 
вміння, особистісні якості, професійний досвід) для успішного вирішення типових професійних завдань, які 
виникають у реальній педагогічній діяльності інформаційного суспільства [3].

Л. Мітіна дає визначення педагогічної компетентності як гармонійного поєднання знань предмета, мето-



14

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

дики і дидактики викладання, умінь і навичок педагогічного спілкування, а також прийомів і засобів само-
розвитку, самовдосконалення, самореалізації [6].

С. Якушева під педагогічною компетентністю розуміє єдність теоретичної та практичної готовності вчи-
теля до здійснення своєї професійної діяльності [11]. Зі свого боку О. Щербаков і А. Мудрик вважають, що 
професійна компетентність педагога розкривається через його педагогічні вміння, які зводяться до таких: 
вміння переносити відомі знання, варіанти рішень, прийоми навчання і виховання в нові педагогічні ситуа-
ції; вміння знаходити для будь-якої з педагогічних ситуацій нові рішення; вміння створювати нові елементи 
педагогічних знань та ідей, конструювати нові приклади вирішення конкретних педагогічних ситуацій [10].

В. Сластьонін пропонує таку структуру педагогічних умінь: вміння “переводити” зміст процесу вихо-
вання в конкретні педагогічні завдання, вміння побудувати і привести в рух педагогічну систему, вміння 
виділяти і встановлювати взаємозв’язки між компонентами і факторами виховання, вміння обліку та оцінки 
результатів педагогічної діяльності.

Н. Кузьміна під професійно-педагогічною компетентністю розуміє сукупність умінь учителя як суб’єкта 
педагогічного впливу певним чином структурувати наукове і практичне знання з метою кращого вирішення 
поставлених перед ним педагогічних завдань. Дослідник виділяє такі види професійно-педагогічної ком-
петентності: спеціальні і професійні (у галузі дисципліни); методичні (способи формування знань, умінь і 
навичок учнів); соціально-психологічні (процеси спілкування); диференційно-психологічні (мотиви і зді-
бності учнів); аутопсихологічні (переваги і недоліки власної діяльності й особистості) [4]. 

А. Ірінчеєв у структурі педагогічної компетентності виділяє такі компетенції [2]: діяльні або спеціальні 
(комплекс знань, умінь, навичок та індивідуальних способів самостійного і відповідального здійснення 
педагогічної діяльності); особистісні або професійні (система знань, умінь, навичок професійного само-
вдосконалення та саморозвитку); комунікативні (комплекс знань, умінь, навичок і способів творчого здій-
снення педагогічного спілкування).

С. Савельєва вважає, що професійно-педагогічна компетентність передбачає ціннісне самовизначення 
щодо педагогічної діяльності, компетентність у галузі предмета, методичну та психологічну готовність до 
роботи в різних педагогічних системах [9].

Ми у нашому дослідженні, спираючись на думку Т. ихтер, а також відповідно до аспектів систем-
ного, компетентнісного, особистісного, діяльнісного та контекстного підходів і на основі проведеного 
аналізу різних підходів науковців до досліджуваного питання, виокремили такі компоненти професій-
ної компетентності вчителя математики: ціннісний (ціннісне самовизначення щодо педагогічної діяль-
ності, прихильність до моральних принципів, норм і правил поведінки вчителя математики з урахуван-
ням особливостей його професійної діяльності та конкретної ситуації, відповідальність за її результати, 
морально-психологічний зміст професіоналізму); організаційно-мотиваційний (здатність до особистіс-
ного зростання, прагнення до вольового напруження під час досягнення цілей професійно-творчої діяль-
ності, побудова індивідуальної освітньої траєкторії самовдосконалення); – знаннєвий (певний рівень 
математичних знань, набутих в освітньому процесі і шляхом самоосвіти, а також знань способів отри-
мання і передачі математичних фактів, ролі математичних дисциплін у побудові шкільного курсу мате-
матики); методичний (володіння методиками формування математичних понять, навчання розв’язання 
математичних задач, освоєння змістових ліній, конструювання та аналізу уроку); операційно-діяльнісний 
(вміння і навички оперування з математичними об’єктами, саморегуляція, вміння застосовувати знання та 
досвід до конкретних ситуацій професійної діяльності, приймати рішення, вибирати програму дій, про-
фесійна творчість); індивідуально-психологічний (наявність професійно важливих якостей особистості, 
таких як комунікативна культура, гнучкість, динамізм, мобільність, ініціативність, здатність до самовдос-
коналення, чесність, цілеспрямованість, працьовитість, акуратність); соціальний (визначає соціалізацію 
особистості вчителя математики в спілкуванні з учнями, рівень засвоєння і відтворення індивідом соці-
ального досвіду, взаємодія із суспільством); оціночно-рефлексивний (рефлексія, самоаналіз, наявність 
у вчителя математики власних уявлень про норми професійної діяльності та її розвиток, усвідомлення 
вибору стратегії й тактики індивідуальної професійної підготовки); корекційний (корекція результатів 
професійної діяльності вчителя математики).

За доцільне ми вважали структурувати виокремлені компоненти. Унаслідок цього отримали таку сукуп-
ність компетенцій, рівень оволодіння якими визначатиме рівень розвитку педагогічної компетентності: 
діяльнісна або спеціальна компетенція (знання, вміння, навики та індивідуальні засоби самостійного й від-
повідального здійснення педагогічної діяльності); особистісна або професійна компетенція (знання, вміння, 
навички професійного самовдосконалення та саморозвитку); комунікативна компетенція (знання, вміння, 
навички і способи творчого здійснення педагогічного спілкування).

Проведемо їх більш детальний аналіз. Наприклад, діяльнісна компетенція вчителя математики орієнто-
вана на оволодіння знаннями, вміннями, навичками й індивідуальними способами самостійного та відпові-
дального навчання математики. Очевидно, що самостійне і відповідальне навчання математики неможливе 
без впевненого володіння предметом, змістом математичної освіти. При цьому зміст навчання математики 
має постійно оновлюватися, щоб, по-перше, не відставати від досягнень математичної науки; по-друге, від-
повідати потребам суспільства. Нині особливе значення має відбір змісту, до якого необхідний фундамен-
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тальний підхід – зміст освіти має містити все, що необхідно для розвитку особистості учня, задоволення 
його запитів, його професійного самовизначення. Учитель математики зобов’язаний володіти критеріями 
та ознаками відбору змісту. Відповідальне здійснення навчання математики вимагає диференціації змісту, 
його індивідуалізації, оптимізації. Воно повинно містити основи для пробудження й розвитку особистісних 
характеристик учня. Діяльнісна компетенція у нашому тлумаченні ширша, ніж предметна компетенція.

Важливим для нас є також той факт, що необхідною умовою розвитку компетентності є розуміння, адже 
просто знання ще не є основою діяльності, оскільки людина не знає, як це знання належить до реальної 
ситуації. Математичне знання абстрактне, воно позбавлене конкретного змісту. Знання має поєднуватися з 
розумінням: оволодіння знанням означає його розуміння. Тож завданням учителя є забезпечення розуміння 
знання, а для цього вчитель повинен володіти методикою навчання математики. Зміст навчання невідділь-
ний від засобів його досягнення, тобто методики навчання. Рівень оволодіння діяльнісною компетенцією, 
відповідно, може бути визначений рівнем оволодіння змістом освіти та методикою навчання.

Особистісна (або персональна) компетенція вчителя математики означає оволодіння здатністю до профе-
сійного самовдосконалення та самореалізації. Потреба особистості в самовдосконаленні та самореалізації, 
відповідно до концепції самоактуалізації особистості А. Маслоу [5], є вищою потребою особистості. Само-
актуалізація особистості – це прагнення людини до самоздійснення, спроба реалізувати свої потенційні 
можливості, “стати тим, ким вона може бути”. Згідно з А. Маслоу, тенденція до самоактуалізації становить 
сутність, ядро особистості, це є прагнення людини постійно втілювати свої задуми, реалізовувати себе, 
свої здібності, свою сутність. А самореалізуватися людина може, як відомо, тільки в діяльності, і змістом 
потреби в діяльності є потреба в самоактуалізації.

Опанування комунікативної компетенції приводить до формування комунікативної компетентності 
особистості педагога, яка відображає суть взаємодії між педагогічною діяльністю та особистістю; сприяє 
розкриттю особистостей вчителя і учня в процесі навчання; містить у собі навчальний і виховний ефект 
підготовки. Отож комунікативна компетентність учителя є його фаховозначущою характеристикою. Вона 
передбачає дії, пов’язані із встановленням педагогічно доцільних взаємин між учителем і учнем, спрямова-
них на досягнення загальних цілей; дії мотивування учасників педагогічного процесу до взаємодії; дії про-
никнення у внутрішній світ один одного. Системоутворюючим елементом комунікативної компетентності є 
розвиток професійно значущих особистісних якостей.

Отже, сукупність спеціальної (діяльнісної), персональної (особистісної) і комунікативної компетенцій 
забезпечує оптимальний рівень розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя математики.

Особливу увагу звертаємо на обґрунтоване положення про те, що в структурі професійної педагогічної ком-
петентності вчителя математики виділяються три підструктури: діяльнісна (знання, вміння, навички та індиві-
дуальні способи самодіяльного і відповідального здійснення педагогічної діяльності); особистісна (потреба в 
саморозвитку, знання, вміння і навички самовдосконалення); комунікативна (знання, вміння, навички і способи 
творчого здійснення педагогічного навчання). Відповідно, педагогічна компетентність розуміється як гармонійне 
поєднання знання математики, методики викладання математики, культури (умінь і навичок) педагогічного спіл-
кування, прийомів і засобів саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. Близьким до нашого є визначення 
сутності поняття “професійна компетентність” В. Синенка, який трактує його як інтегрування відповідного рівня 
професійних знань, умінь і навичок учителя, його особистісних якостей, що виявляються внаслідок діяльності: 
рівень вихованості та освіченості учнів, набуття ними життєвих компетентностей. Науковець робить висновок 
про те, що професійна компетентність учителя є високим рівнем його психолого-педагогічних і науково-предмет-
них знань і вмінь у поєднанні з відповідним культурно-моральним образом, що забезпечує на практиці соціально 
затребувану підготовку підростаючого покоління до життя [1]. Ми переконані, що таке розуміння професійної 
компетентності вимагає від учителя розвиненого професійного мислення, здатності добирати, аналізувати і син-
тезувати здобуті знання в досягненні педагогічної мети, цілісно уявляти технологію їх застосування.

Висновки. Зауважимо, що нами було встановлено, що педагогічна свідомість являє собою динамічне 
інтегративне особистісне утворення, яке містить професійні знання та вміння вчителя математики, осо-
бистісний досвід та його професійно важливі якості, усвідомленість педагогічних цінностей, здатність до 
рефлексії, сформованість ціннісних орієнтацій, мотивів саморозвитку [12]. Відповідно, ми можемо зробити 
висновок про те, що розвиток професійної компетентності залежить від самого вчителя, оскільки він усві-
домлено регулює стандарти своєї поведінки на основі набутого педагогічного досвіду. При цьому, як відомо, 
“досвід стає джерелом професійного зростання вчителя лише тією мірою, якою вона є об’єктом структуро-
ваного аналізу: нерефлексований досвід безкорисний і з часом веде не до розвитку, а до професійної стагна-
ції вчителя” (М. Волес). Отож тільки усвідомлений досвід має сенс. Усвідомлення ж, у свою чергу, відбува-
ється у процесі рефлексії. Тобто розвиток професійної компетентності вимагає сформованості педагогічної 
свідомості як інтегратора особистісних і операційних компонентів (розвиненого мислення, рефлексії [13], 
саморозвитку і саморегуляції діяльності і поведінки, високої моральності і культури поведінки тощо).

Тож професійно значущі характеристики особистості як суб’єкта професійної діяльності тісно пов’язані 
зі свідомістю й зумовлюють успішність процесу професійного зростання на всіх його етапах. А тому ми 
можемо стверджувати, що педагогічна свідомість є показником розвитку професійної компетентності май-
бутнього вчителя математики.
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Бобовский Р. П. Педагогическое сознание как показатель профессиональной компетентности будущего 
учителя математики

В статье проанализированы различные подходы к определению понятия “профессиональная компетентность 
учителя математики”. Согласно аспектов системного, компетентностного, личностного, деятельностного и кон-
текстного подходов и на основе проведенного анализа различных подходов ученых к исследуемому вопросу выделены 
компоненты профессиональной компетентности. Рассмотрены содержательно-структурные особенности профес-
сиональной компетентности будущих учителей математики и, что особенно актуально в разрезе проблематики ис-
следования педагогического сознания, доказано, что ее важной составляющей и показателем высокого уровня сформи-
рованности есть педагогическое сознание. Развитие профессиональной компетентности требует сформированности 
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педагогического сознания как интегратора личностных и операционных компонентов (развитого мышления, рефлек-
сии, саморазвития и саморегуляции деятельности и поведения, высокой нравственности и культуры поведения).

Ключевые слова: педагогическое сознание, профессиональная компетентность, подготовка учителя, компоненты, 
показатели.

Bobovsky R. Р. Pedagogical consciousness as an indicator of professional competence of the future mathematics 
teacher

The article analyzes various approaches to the definition of the concept of “professional competence of the teacher of 
mathematics”. According to systemic, competence, personal, activity and context approaches aspects, and based on the dif-
ferent scientists approaches analysis, the components of professional competence are singled out to the issue under study. The 
content-structural peculiarities of future mathematics teachers professional competence are considered, and that is especially 
important in the context of pedagogical consciousness study problems, it is proved that its important component and indicator 
of high level formation is pedagogical consciousness. The development of professional competence requires pedagogical con-
sciousness formation as an integrator of personal and operational components (developed thinking, reflection, self-development 
and self-regulation activity and behavior, high morality and behavior culture).

Key words: pedagogical consciousness, professional competence, teacher training, components, indicators.

УДК [37:001.814]:159.937

Воровка М. І.

НАРАТИВНИЙ ПІДХІД В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

У статті йдеться про історіографічні джерела, історіографію історико-педагогічного дослідження та історичний 
наратив. Розглянуто контекстуальність як якісну характеристику історико-педагогічного наративу, наративний під-
хід та об’єктивність історичного знання, імплементацію наративного підходу в історико-педагогічному дослідженні. 
Доведено, що, на відміну від джерелознавчого аналізу, предметом якого є «свідки часу» – джерела, які належать до роз-
глядуваного періоду, історіографічний досліджує історичні наративи, які містять авторську інтерпретацію історико-
педагогічних подій. Це змушує зосереджуватися на тому, як та у яких умовах досліджувалися ці події, які саме та яким 
чином різноманітні соціокультурні, політико-економічні, історико-педагогічні та інші фактори могли позначитися на 
поглядах і переконаннях ученого – це все стає суттєвим для висновку про закладені у нарації сенси.

Ключові слова: історіографічні джерела, історіографія історико-педагогічного дослідження, історичний нара-
тив, наративний підхід, історико-педагогічний наратив.

Найважливішою особливістю історико-педагогічного дослідження є те, що явища, які воно вивчає, не 
можуть бути відтвореними, інформацію про них можна отримати лише з історичних джерел, до яких уче-
ний-педагог звертається із своїм дослідницьким завданням, а також з історичних та історико-педагогічних 
наративів, у якому це явище висвітлювалося прямо чи побічно.

Досягнення мети історико-педагогічного дослідження залежить від вміння дослідника дібрати та 
систематизувати джерельну та історіографічну базу, проаналізувати, критично осмислити та інтерпре-
тувати зміст джерел, що потребує обізнаності з категоріально-понятійним апаратом і методами істо-
ричного джерелознавства та історіографії. Предметом історичного джерелознавства є теоретичні та 
методичні аспекти вивчення та використання історичних джерел. Предметом історіографії є історія 
розвитку наукового пізнання історичного процесу – історіографічний процес. Тож звернення до теорії 
та методів історичного джерелознавства та історіографії є передумовою підвищення якості історико-
педагогічної розвідки.

Питання наративного підходу досліджували такі вітчизняні та закордонні вчені: Х. Вайт, Ф. Анкерсміт, 
Дж. Прінс, М. Можейко, Р. Барт, Й. Брокмеєр, Р. Харре, Г. Бєлая, К. Симонов, О. Караманов, М. Василишин, 
Н. Сейко, Л. Ваховський, Т. Ліщук-Торчинська, І. Троцук, Є. Топольський, В. Сиров.

Мета статті – розглянути можливість наративного підходу як засобу роботи з історіографічними джере-
лами з історії педагогіки.

Методологічним фундаментом наукової рефлексії конкретної історико-педагогічної проблеми, яка дає 
змогу визначити стан її наукового висвітлення, невирішені питання, мету та завдання дослідження є істо-
рико-педагогічна історіографія.

Тлумачний словник української мови визначає історіографію як науку, що вивчає розвиток і нагрома-
дження знань з історії суспільства, а також історичні джерела. Це сукупність історичних творів, що сто-
суються певного періоду або якої-небудь проблеми; історична бібліографія [20, с. 51]. «Як спеціальна 
історична дисципліна, – вказує С. Посохов, – історіографія вивчає історію розвитку історичних знань, істо-
ричної думки, історичної науки. У іншому значенні цей термін є синонімом історичних творів, історичної 
літератури взагалі» [11, с. 97].
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Як галузь наукових знань педагогічна історіографія – це системний аналіз та узагальнення великого масиву 
літератури, опублікованої з певної галузі наукового знання з метою висвітлення процесу розвитку науки та 
відповідних методів дослідження у визначених хронологічних межах (Н. Гупан). Вона вивчає процес розвитку 
історико-педагогічної науки та його закономірності (Д. Молоков); суспільно детерміновані процеси розвитку 
педагогічної науки і нагромадження нею наукових знань (І. Стражнікова) [9, с. 67; 17, с. 128; 21, с. 13].

Історіографічні джерела, які становлять окрему групу джерел вивчення історії – це пам’ятки минулого, 
які надають дослідникові «інформацію щодо характерних рис та особливостей розвитку історичних знань 
та історичної науки, тобто щодо безпосереднього предмета історіографічних досліджень. «Отже, – вважає 
О. Вовк, – до категорії історіографічних джерел можна віднести різнотипні історичні джерела, що містять 
інформацію про життя та творчість відомих істориків, виникнення та розвиток історичної науки, типові для 
кожної епохи риси мислення» [11, с. 90]. «Історіографічні джерела, – зазначає Я. Калакура, – відбивають 
специфічні історіографічні факти, тобто ті, що містять відомості з історії історичної науки про важливі 
події і явища в її розвитку, про осіб та осередки, які збагатили історичні знання. Завдяки історіографіч-
ним джерелам створюється можливість відтворити особливості суспільної свідомості, конкретно-історичні 
умови, в яких жив і творив історик, з’ясувати вплив самої історичної науки на життя і розвиток суспільства» 
[12, с. 19]. Отже, до історіографічних джерел належать не лише наукові історичні праці, але й матеріали, 
які дають змогу дізнатися про суспільну атмосферу, – настрої, цінності, ідеї, ідеали, ідеологічні настанови 
тощо, які характеризують стан соціуму та науки на певному етапі їх історичного розвитку. Тому чітко розді-
лити історіографічну та джерельну базу неможливо – одні і ті ж самі матеріали можуть бути джерельними 
та історіографічними.

Враховуючи особливості історико-педагогічної науки, Л. Голубнича пропонує вважати джерелом педа-
гогічної історіографії «специфічні педагогічно-історіографічні факти, котрі несуть історико-педагогічну 
інформацію про важливі для розвитку педагогічної думки та педагогічної науки події та явища, про видат-
них педагогів та їхній особистий внесок у поширення й еволюцію педагогічного знання. Завдяки педаго-
гічно-історіографічним джерелам виникає можливість відтворити особливості історико-педагогічних про-
цесів, явищ, педагогічної свідомості, конкретно-історичні умови, які впливали на світогляд, а внаслідок – і 
на педагогічні концепції провідних педагогів минулого, з’ясувати дію та роль самої педагогічної науки у 
житті та розвитку суспільства» [8, с. 42].

Постмодерністське розуміння природи історичного джерела виявило дві критичні точки у процесі істо-
ричного пізнання – зумовлену релятивністю історичних джерел, з одного боку, та суб’єктивністю їх інтер-
претації – з іншого. Це остаточно зруйнувало ілюзію щодо можливості відтворення або реконструкції в істо-
ричних дослідженнях об’єктивної реальності минулого. У постмодерністський картині наукового знання 
історіографічний текст постає наративом, переказом про події. Тобто якщо історико-педагогічні джерела – 
це переважно опосередковані та / чи адресовані тексти, які потребують інтерпретації для використання в 
дослідженні, то історико-педагогічний наратив – це історіографічний текст, який містить сконструйовану 
істориком картину історичного минулого з використанням здобутої та інтерпретованої ним джерельної 
інформації.

На це звертає увагу О. Сухомлинська, яка наголошує, що форму наративу незалежно від поставленої 
проблеми має будь-який виклад історико-педагогічного дослідження. Хоча нині він скоріше нагадує аналіз, 
адже передбачає історичні методи дослідження, знання методології історії, навичок вивчення історичних 
документів і використання джерел, на основі яких формуються історико-педагогічні (причинні, еволюційні, 
функціонально-генетичні або функціональні) твердження [22, с. 11]. Оскільки історія вивчає долю людину 
у світі в спосіб, який визначається нею ж самою, то неможливо відокремити суб’єкт історичних досліджень 
від об’єкта. Історіографія репрезентує сучасну їй культуру із властивим їй світобаченням, яке історик пев-
ною мірою транслює через виклад результатів свого пошуку.

«Історичне знання, – наголошує В. Вжосек, – представлене виключно дискурсивними образами історич-
ної дійсності, тому у своєму дослідженні історик зіставляє між собою лише фігури історичного мислення 
та історіографічні наративи» [6, с. 157]. Дослідник вивчає іншу культуру крізь призму своїх мисленнєвих 
категорій, властивих його часові візій історичного (культурного) ладу. Він спостерігає минуле крізь об’єктив 
світу, до якого належить. Як наслідок, дослідник приписує об’єкту, який досліджує, додаткові складники – 
логіку, характерну для мови, якою історик думає або говорить про об’єкт; логіку власного дискурсу в дослі-
дженні; базові екзистенційні переконання про те, що і в який спосіб може існувати; основні уявлення про 
час і простір, які також вписані у мову (темпоральність і просторовість); стереотипи історичного мислення, 
фундаментальні мисленнєві категорії історіографії (зокрема, ідеї генези та змінності) тощо [6, с. 167–173]. 
Таке «позаджерельне знання», як його визначив Є. Топольський, наперед визначає поставлені перед мину-
лим питання, обрання проблем, відбір джерел та їх оцінку, на формулювання історіографічних фактів, які 
конструює історик.

В історичній нарації позаджерельне знання представлене кількома групами елементів:
– певні загальні способи мислення, притаманні цій культурі (так звані фундаментальні міфи);
– мова з її узвичаєними правилами;
– фактографічні знання, зокрема й потенційні, що ними володіє історик;
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– загальні знання, зокрема суто теоретичні, особливо потенційні, що ними володіє історик;
– система вартостей історика (більш чи менш цілісна), тобто його ідеологія, в котрій треба розрізняти 

ідеологію спільноти, до якої він належить (нації, суспільної, релігійної групи тощо), та професійну етику, 
котру він поділяє з науковою спільнотою [24, с. 121].

У довіднику з джерелознавства історії України М. Варшавчик використовує поняття «позаджерельна 
інформація» – сукупність знань і настанов, які використовуються істориком, впливають на його дослідження 
й не здобуваються ним безпосередньо з історичних джерел. Учений виділив три види такої інформації:

– ті відомості, які черпає історик із історичної літератури;
– знання, надбані в інших науках;
– сукупність настанов, які витікають із системи суспільних, зокрема ідеологічних, відносин часу, потреб 

суспільного розвитку, в яких живе й творить історик [10, с. 46].
Позаджерельне знання (чи інформація), яке(-а) визначає зміст і методологію дослідження, дає підстави 

В. Вжосеку наполягати, що «не існує аксіологічно невинного історичного дискурсу», історіографія завжди 
певним чином культурно та метафорично «ангажована» [6, с.176–209]. Отже, якісною характеристикою 
історіографічних праць, пов’язаних за самою своєю суттю з інтерпретацією та культурним приписуванням, 
є їхня контекстуальність, обумовленість контекстом.

За «Великим тлумачним словником української мови», поняття «контекст» означає закінчений за 
змістом уривок тексту, що дає змогу встановити значення слова або речення, які входять до його складу. 
У переносному значені цим словом позначають те, що розглядається як ціле, яке зв’язує і пояснює які-
небудь явища, факти і таке інше [5, с. 567]. У «Філософському енциклопедичному словнику» контекст 
розуміється у найширшому значенні – як сукупність деяких обставин, від яких залежить значення або 
сенс будь-якого знака, вислову, тексту, дії. У разі словесних знаків розрізняють лінгвістичний і поза-
лінгвістичний (ситуативний) контекст. Позалінгвістичний (ситуативний) контекст – це сукупність дея-
ких обставин, від яких залежить значення деякого вислову чи тексту (різного роду неартикульовані 
передумови, традиції, конвенції, мови тощо). Живучість текстів залежить від того, наскільки їм при-
таманний певний сенс, який не вичерпується їхньою «вписаністю» в цю суспільно-історичну ситуацію; 
одначе актуалізувати текст можна тільки шляхом його «деконтекстуалізації» і наступної його «рекон-
текстуалізації», тобто такого його перетлумачення, яке дає змогу тексту «працювати» в новій суспільно-
історичній ситуації [26, с. 298].

Тобто у найширшому розумінні для конкретної наукової історичної розвідки контекстом є фіксована в 
ній системна сукупність імен, подій, фактів, явищ, понять, яка міститься в інших наукових джерелах, при-
свячених предмету дослідження, та слугує для неї відправною точкою. Історико-педагогічне дослідження 
розглядає педагогічні феномени у їх історичному русі, а це не можливо без співвідношення із цілісним про-
цесом історичного розвитку всієї освітньої системи, без вміщення цих феноменів у широкий багатовимір-
ний історичний контекст – культурний, соціальний, економічний, духовний, політичний тощо.

Нам співзвучна позиція Б. Корнетова, який вважає обов’язковим вивчення педагогічних ідей у культур-
ному та соціальному контексті, в якому вони виникли, розвивалися, транслювалися, взаємодіяли, видозмі-
нювалися або переривались. Причому йдеться як про широкий контекст духовного життя, так і про най-
більш широкий контекст соціальних практик, які не зводяться лише і виключно до практик соціалізації (до 
яких належать і власне освітні практики) [14, с. 49]. Таке розуміння орієнтує на відхід від традиційної опи-
сової або пояснювальної стратегії наукового пошуку та на звернення до так званого наративного підходу в 
історичному та в історико-педагогічному дослідженні. Воно є відображенням постмодерністської тенденції 
універсалізації наративу в соціогуманітарних науках – «наративного повороту», який ознаменував виокрем-
лення нової парадигми вивчення людини та суспільства.

В історичних дослідженнях біля витоків наративного підходу, що виокремився у 60-х роках ХХ століття, 
стоять Х. Вайт і Ф. Анкерсміт. Прихильники цього підходу намагалися осмислити проблему історичного знання, 
що не вирішувалася ні в традиційній історіографії, ні герменевтичною теорією – як саме історик за допомогою 
оповідання інтерпретує результати історичного дослідження. Адже сама сутність історичного знання, на думку 
Ф. Анкерсміта, полягає в тім, що цінність історичного твору в історіографії визначають не стільки факти, що в 
ньому відкриті, скільки наративна інтерпретація цих фактів [1, с. 16]. З позицій наративного підходу науковий 
історіографічний текст постає як певна інтерпретаційна цілісність, що інтегрує пояснення і опис.

Дослідники [3; 15; 16; 25] зазначають, що наративний поворот став проявом «значних тектонічних зсу-
вів» у модерністській картині світу. Ці процеси супроводжувалися критикою позитивістського підходу до 
дослідження минулого та настанов класичної історіографії. Відбувалося усвідомлення, що функціонування 
різних форм знання можна зрозуміти лише через розгляд їхньої наративної, оповідної природи, що відкри-
вало горизонти для інтерпретативних досліджень, сфокусованих на формах наративу. У межах наративного 
підходу в історії відбувається перехід від дослідження на основі історичних фактів до дослідження історі-
ографічного тексту. При цьому наратором може бути й історик-автор історичного дослідження, й оповідач-
свідок подій, який розповідає пережиту історію, на якій може ґрунтуватися текст історика.

Хоча поняття про історичний наратив у практиці історіописання йде ще від давньогрецьких філософів, у 
сучасній науці він тлумачиться як:
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– виклад (як продукт і процес, об’єкт і акт, структура і структуризація) однієї або більшої кількості реаль-
них або уявних подій, що повідомляються одним, двома або кількома (більш-менш очевидними) оповіда-
чами одному, двом або кільком (більш-менш очевидним) адресатам (Дж. Прінс) [11, с. 145–146];

– поняття філософії постмодерну, яке фіксує процесуальність самоздійснення як спосіб буття розповід-
ного (або, за Р. Бартом, «повідомлюючого») тексту. Найважливішою атрибутивною характеристикою нара-
тиву є його самодостатність і самоцінність (М. Можейко) [18, с. 491];

– специфічна форма дискурсу, відкрита та гнучка структура якої дає змогу адекватно дослідити такі фун-
даментальні аспекти людського досвіду, як його відкритість і гнучкість. Він не є онтологічною сутністю чи 
способом репрезентації, а являє собою гнучку модель, аналогію, що пов’язує невідоме із тим, що відоме, 
використовується для пояснення чи інтерпретації явищ шляхом апеляції до правил (схем, структур, сцена-
ріїв тощо), що містять узагальнене знання (Й. Брокмеєр, Р. Харре) [3, с. 37–39];

– сукупність моделей минулого і метафоричних заяв про відносини подібності між цими моделями і 
типами історій, якими люди конвенційно пов’язують події свого життя зі значеннями і структурами своєї 
культури (Г. Бєлая, К. Симонов) [2, с. 1258];

– оповідання, історія або розповідь, що були створені людьми для опису й організації власного досвіду 
та способу життя. Водночас наратив може виступати як у ролі історико-педагогічного джерела (що умож-
ливлює досягнення більш чітких і якісних результатів дослідження), так і способу (методу) навчально- 
пізнавальної діяльності (у сенсі озвучення освітніх традицій і культурних феноменів певного історичного 
періоду) (О. Караманов, М. Василишин) [13, с. 312] тощо.

– форма існування суб’єктивного (вимислу, оповідання особи) в об’єктивному історичному процесі й 
спробах об’єктивно (знову ж таки в наративному сенсі) його описати (Н. Сейко) [19] тощо.

Історичний наратив трактує смисл історичної події не як обумовлений об’єктивною закономірністю істо-
ричного процесу, а як такий, що виникає в контексті розповіді про подію й іманентно пов’язаний з інтер-
претацією. Згідно з таким розумінням, «історія, – вказує Л. Ваховський, – це не те, що було насправді в 
минулому, а те, що ми про не минуле розповідаємо – оповідь про минуле» [4, с. 43]. Історична подія у межах 
наративного підходу, як вважає Т. Ліщук-Торчинська, визначається як продукування сенсу, а історичні про-
блеми постають історіографічними проблемами. Специфікою наративного підходу в історичній науці є те, 
що він ґрунтується на міждисциплінарному синтезі, зокрема, своїми витоками сягає лінгвістичного пово-
роту в соціально-гуманітарних науках, використовує особливу мову, відмінну від мови класичного історіо-
писання, методи структурної антропології, а інтерпретативний аспект дослідження має виразні культуроло-
гічні інтенції [15, с. 56–58].

До основних характеристик наративного підходу в історії І. Троцук зараховує такі:
– ретроспективність – розгляд подій минулого через призму сьогодення і майбутнього;
– перспективність – залежність історичної оцінки подій від світогляду історика;
– вибірковість – відбір релевантної інформації;
– специфічність – вплив історичного знання на формування ідентичності;
– комунікативність – вплив культурного дискурсу на історичне знання;
– фіктивність – залежність історичних інтерпретацій від соціальних умов, у рамках яких вони грають 

роль орієнтиру в практичному житті;
– зближення художньої та наукової типізації на основі єдності об’єкта пізнання [25, с. 43].
Чи не означає визнання наративної природи історичного тексту водночас і визнання цілковитої суб’єктивності 

історичного наративу взагалі та історико-педагогічного зокрема? Варто зазначити, що у межах наративного 
підходу в історії виокремилися дві позиції щодо об’єктивності історичного знання та його відношення до істо-
ричної реальності – радикальна, що заперечує навіть сам феномен минулої дійсності як об’єкта дослідження, 
та поміркована, що не відкидає можливість «контакту» дослідника з минулою дійсністю через фактологічну 
інформацію з невисоким інтерпретаційним змістом. Ця інформація – базові джерельні відомості – виступає, за 
влучним визначенням Є. Топольського [24, с. 374–377], «реалістичним алібі нарації».

Ми вважаємо слушною думку В. Сирова [23], який зазначив, що об’єктивність історичного знання була б 
досяжна, якби була можливість зіставлення написаної історії з якимсь позалінгвістичним контекстом. У цьому 
разі було б можливим лише одне єдине «правильне» історичне оповідання, що, очевидно, є утопічним. Тому 
варто погодитися і прийняти думку про те, хоча життя і залишається «нерозказаною історією» і вислизає від усіх 
описів, але воно саме по собі хаотичне, а опис є способом його упорядкування. Концепт наративу не просто збері-
гає цінність різноманіття, а орієнтує істориків на роботу з описами, зупиняє їх співвіднесення з позалінгвістічним 
контекстом. Наратив отримує своє виправдання як форма, в якій знаходить своє втілення специфічність і науко-
вість історичного дослідження. Історик конституює або здійснює процедуру схоплювання в єдине ціле деякої 
серії епізодів, що описується поняттям «конфігурація» (Л. Мінк). Звичайно, це передбачає пріоритет авторського 
задуму над так званим фактичним матеріалом. І тут на перший план виходять критерії науковості історичних тек-
стів. Якщо конфігурація створює необхідний зв’язок частин у тканини самого тексту, то статус науковості мають 
захистити самі способи конфігурації, щоб уникнути звинувачень у редукції до «точок зору».

До цих міркувань близькою є позиція Л. Ваховського [4] про те, що історико-педагогічний текст є резуль-
татом пізнавальної активності суб’єкта, який сам «творить реальність». Але така діяльність не можлива 



21

Випуск 65’2018                                                                                 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

без зіткнення цього суб’єкта зі свідченнями про минуле. Отже, історико-педагогічне знання – це все-таки 
поєднання суб’єктивності та об’єктивності. Тому щодо історико-педагогічних досліджень не можна казати 
«істинний» чи «хибний». Коректніше говорити про його об’єктивність і суб’єктивність.

Щодо наративного підходу в історико-педагогічних дослідженнях, то дослідники [4; 7] зосереджують 
увагу на таких вимогах до його імплементації:

– конструювання наукового наративу повинне спиратися на сучасний логіко-методологічний інструмен-
тарій;

– історико-педагогічний наратив отримує статус наукового дослідження у процесі досягнення консен-
сусу між дослідниками-фахівцями;

– аналіз історико-педагогічних фактів із позицій якоїсь раціональної моделі, яка буде використовуватися 
як підстава для інтерпретації;

– поліфонія наукового пошуку, наявність різних поглядів на проблему;
– відмова від спроб використання історико-педагогічного досвіду для обґрунтування й виправдання 

наявної на сучасному етапі системи цінностей або підтвердження чи спростування вподобань і переконань 
окремих людей або соціальних груп;

– неупереджена позиція й у певному розумінні міра свободи самого вченого, який розповідає й мір-
кує про минуле, що досягається шляхом нейтралізації «суб’єктивності» наративу «об’єктивністю» правил 
викладу й інтерпретації історико-педагогічного матеріалу.

Висновки. Отже, на відміну від джерелознавчого аналізу, предметом якого є «свідки часу» – джерела, 
які належать до розглядуваного періоду, історіографічний досліджує історичні наративи, які містять автор-
ську інтерпретацію історико-педагогічних подій. Це змушує зосереджуватися на тому, як та у яких умовах 
досліджувалися ці події, які саме та яким чином різноманітні соціокультурні, політико-економічні, історико-
педагогічні та інші фактори могли позначитися на поглядах і переконаннях ученого – це все стає суттєвим 
для висновку про закладені у нарації сенси.
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Воровка М. И. Нарративный подход в историко-педагогическом исследовании
В статье идется об историографических источниках, историографию историко-педагогического исследования и 

исторический нарратив. Рассмотрено контекстуальность как качественную характеристику историко-педагогиче-
ского нарратива, нарративный подход и объективность исторического знания, имплементацию нарративного под-
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хода в историко-педагогическом исследовании. Доказано, что, в отличие от источниковедческого анализа, предметом 
которого являются «свидетели времени» – источники, которые относятся к рассматриваемому периоду, истори-
ографический исследует исторические нарративы, которые содержат авторскую интерпретацию историко-педа-
гогических событий. Это заставляет сосредотачиваться на том, как и в каких условиях исследовались эти события, 
какие именно и каким образом разнообразные социокультурные, политико-экономические, историко-педагогические и 
другие факторы могли отразиться на взглядах и убеждениях ученого – это все становится существенным для вывода 
о заложенных в наррации смыслах.

Ключевые слова: историографические источники, историография историко-педагогического исследования, исто-
рический нарратив, нарративный подход, историко-педагогический нарратив.

Vorovka M. I. Narrative approach to historical and pedagogical research
The article deals with historiographic sources, historiography of historical and pedagogical research and historical nar-

rative. Contextuality as a qualitative characteristic of historical and pedagogical narrative is considered; narrative approach 
and objectivity of historical knowledge, implementation of the narrative approach to historical and pedagogical research are 
observed. It is proved that unlike source analysis whose subject is determined like «witnesses of time», the sources related to 
the investigated period, the historiographical one observes historical narratives that contain the author’s interpretation of his-
torical and pedagogical events. It puts emphasis on how these events were investigated under certain conditions, what way the 
various social and cultural, political, economic, historical, pedagogical, and other factors could influence the views and beliefs 
of an scientist – all these points lead to the conclusion about the importance of a narrative.

Key words: historiographic sources, historiography of historical and pedagogical research, historical narrative, narrative 
approach, historical and pedagogical narrative.
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Горбань С. І.

МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ХУДОЖНИКІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

У статті здійснено спробу на основі аналізу можливостей технології проблемного навчання обґрунтувати необ-
хідність її впровадження у професійну підготовку майбутніх художників сакрального живопису. Розкрито три типи 
проблемного навчання, що характеризуються особливими способами взаємодії викладача і студентів; напрями вико-
ристання технології проблемного навчання як інструмента навчання майбутніх художників сакрального живопису та 
засобу максимального наближення майбутнього фахівця до реальної професійної діяльності. Виділено продуктивність 
проектних технологій, які являють собою важливий інструмент проблемного навчання. Подано визначення дефініції 
«професійна компетентність художника сакрального живопису», її складників і структури. Надано можливості тех-
нології проблемного навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живо-
пису за критеріями для оцінки рівня її сформованості.

Ключові слова: художник сакрального живопису, інноваційні технології, технологія проблемного навчання, про-
фесійна компетентність.

Інноваційні технології підготовки майбутніх художників сакрального живопису покликані сприяти ста-
новленню системи їхніх поглядів і мотивів, розвитку художнього мислення, активізації творчого потенціалу, 
формуванню особистісної культури, ціннісної свідомості майбутнього фахівця, але повинні реалізовува-
тись за дбайливого ставлення до культурних традицій, академічної художньої освіти, системи духовних 
цінностей, що сформувалася у вітчизняному мистецтві за минулі сторіччя. Інноваційні процеси в художній 
освіті необхідно пов’язувати з появою нових технік і технологій в образотворчому мистецтві. Відповідно, 
всі значні оновлення, що відбуваються в галузі образотворчого мистецтва, повинні знаходити відображення 
у змісті і у формах професійної підготовки майбутніх художників сакрального живопису.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців художніх спеціальностей розглянуто у пра-
цях І. Безиної [1], Н. Долгих [2], Л. Масол [5], В. Шакірової [13] та інших науковців. На думку дослідників, 
інноваційне навчання пов’язане з творчим пошуком на основі наявного досвіду і, відповідно, з його збага-
ченням стимулює активний відгук на проблемні ситуації, які виникають як перед окремим студентом, так і 
перед суспільством [3].

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності впровадження технології проблемного навчання у 
професійну підготовку майбутніх художників сакрального живопису.

Однією з інноваційних технологій навчання, яка сприяє розвитку креативності майбутнього худож-
ника сакрального живопису, формуванню його пізнавальних інтересів і творчого мислення, є технологія 
проблемного навчання. Сутність технології проблемного навчання полягає в організації навчального про-
цесу так, що замість передачі готових положень (правил, законів) науки викладач повідомляє фактичний  
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матеріал, дає його опис на фоні систематично створюваних ним проблемних ситуацій (завдань), постійно 
спонукає студентів до часткової або максимально повної самостійної пізнавальної діяльності з установлен-
ням і вирішенням навчальних проблем [6; 9].

Проблемне навчання спрямоване на формування пізнавальної самостійності студентів, розвиток їх логіч-
ного, раціонального, критичного і творчого мислення, пізнавальних здібностей; забезпечує глибину пере-
конань, міцність засвоєння знань і творче їх застосування у практичній діяльності; сприяє формуванню 
мотивації досягнення успіху, розвиває розумові здібності; формує пізнавально-спонукальні мотиви пошуко-
вої діяльності. У цьому й полягає його головна відмінність від традиційного пояснювально-ілюстративного 
навчання [4; 12].

У педагогічній практиці розрізняють три типи проблемного навчання, що характеризуються особливими 
способами взаємодії викладача і студентів [4; 9]: 

– проблемний виклад навчального матеріалу, сутність якого полягає в тому, що, створивши проблемну 
ситуацію і визначивши навчальну проблему, викладач не просто формулює наукові висновки, а відтво-
рює перед студентами шлях вирішення цієї проблеми, розкриває внутрішні суперечності, доводить істин-
ність отриманих результатів за допомогою експерименту чи дослідження, проведеного вченими. Цей 
тип проблемного навчання характерний для проблемних лекцій; проблемні лекції за темами: «Пам’ятки 
ранньохристиянського образотворчого мистецтва», «Золоте століття» давньоруського сакрального живо-
пису», на яких передбачено залучення студентів до пошуку шляхів вирішення суперечностей у суджен-
нях науковців і служителів церкви та спірних питань (викладач їх ставить заздалегідь), використовуючи 
архівні матеріали, матеріли науково-дослідних робіт та експедицій, ресурси мережі Інтернет, матеріал 
інших навчальних дисциплін; постійне залучення студентів до відповідей на запитання, які активізують 
думку, мобілізують до використання наявних знань і подальшого вивчення нового матеріалу; пошук різ-
них варіантів вирішення проблеми, підбору засобів перевірки правильності її вирішення та вибору й тео-
ретичного обґрунтування оптимального рішення. Методична специфіка проблемної лекції полягає в тому, 
що викладач повинен добре усвідомлювати, який із можливих варіантів рішення є оптимальним, який 
навчальний матеріал треба засвоїти студентам для вирішення проблемної ситуації; стимулюючи активну 
пошукову діяльність юнаків і дівчат, керує процесом пошуку рішень проблемної ситуації; не стримуючи 
активності студентів, надає консультації, розглядає помилки з тими, хто їх припустився; організує колек-
тивне обговорення проблемних питань і суперечностей. За допомогою проблемної лекції забезпечується 
досягнення трьох основних дидактичних цілей: засвоєння студентами теоретичних знань, розвиток тео-
ретичного мислення, формування пізнавального інтересу до змісту навчальної дисципліни та професійної 
мотивації майбутнього спеціаліста;

– частково-пошуковий (евристичний) – передбачає самостійне вирішення студентами навчальної про-
блеми під керівництвом викладача. Основними прийомами реалізації цього методу у процесі підготовки 
художників сакрального живопису є залучення студентів до пошуку аргументації доведення гіпотези, вису-
нутої викладачем; виділення з одного складного завдання кількох підзавдань; виокремлення запитань, що 
допомагають вибрати правильні шляхи вирішення завдання, одночасно вказують на різні підходи до його 
виконання; демонстрація способів дії з частковим розкриттям їхніх внутрішніх зв’язків; евристична бесіда. 
Найбільш послідовно цей вид технології проблемного навчання може бути реалізований у процесі орга-
нізації семінару-дискусії, семінару-дослідження; семінару дослідницького характеру, присвяченого більш 
ґрунтовному вивченню матеріалу за темою «Сучасне українське сакральне мистецтво», на якому передба-
чена переважно групова робота, використання бесіди, вільного обміну думками. Підготовка семінару від-
бувається за заздалегідь запропонованими питаннями, які студенти малої групи повинні опрацювати само-
стійно, використовуючи різні джерела інформації (джерела частково визначаються викладачем, частково 
визначаються студентами групи), та представити відповіді у формі наукових повідомлень, які обговорю-
ються академічною групою. Такі семінари поєднують наявну у студентів теоретичну підготовку з предмета 
з елементами науково-дослідної роботи, студенти не лише займаються трансляцією знань, але й набувають 
досвіду пошуково-пізнавальної діяльності [8].

– дослідницький – реалізується в тому разі, якщо студенти, усвідомивши проблему, самостійно розробля-
ють план пошуку, формулюють припущення, обмірковують способи їх перевірки, проводять спостереження, 
класифікують, порівнюють, узагальнюють, доводять і роблять висновки. Технологія проблемного навчання 
дослідницького типу у професійній підготовці художників сакрального живопису може реалізовуватися в 
межах аудиторної та позааудиторної роботи за допомогою завдань на визначення ступеня достовірності 
отриманих результатів; під час виконання проектів; пошуку історичних джерел, необхідних для написання 
ікон чи проведення реставраційних робіт.

Спеціальними функціями технології проблемного навчання, за М. Махмутовим, є виховання навичок 
творчого засвоєння знань (застосування системи логічних прийомів або окремих способів творчої діяль-
ності) та творчого застосування знань (застосування засвоєних знань у новій ситуації) й умінь вирішувати 
навчальні проблеми; формування і накопичення досвіду творчої діяльності (оволодіння методами наукового 
дослідження, вирішення практичних проблем і художнього відображення дійсності); формування мотивів 
навчання, соціальних, моральних і пізнавальних потреб [7].
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Проблемне навчання дасть змогу реалізувати в процесі навчання студентів художніх спеціальностей ідеї 
діалогу культур, що допоможе краще зрозуміти «іншу» культуру, а через неї – свою власну національну 
культуру, домогтися гармонійного поєднання «традиційного – інноваційного» [11], «світського – церков-
ного» на основі мови мистецтва.

Серед технологій навчання в рамках інноваційного підходу одними із продуктивних є проектні тех-
нології, які являють собою важливий інструмент проблемного навчання і використовується переважно за 
дослідницького типу проблемного навчання. На думку О. Побірченко, «виконання студентами проектів 
(інформаційних, дослідницьких, практично-творчих) сприяє розвитку їхнього креативного, нестереотип-
ного мислення, активності, самостійності та іншого» [10, c. 333].

Професійну компетентність майбутніх художників сакрального живопису розуміємо як інтегративну 
якість особистості живописця, що сформувалася в процесі навчання у професійно-творчому середовищі, 
розвивається й вдосконалюється у практичній професійній діяльності та забезпечує його професійну реалі-
зацію у дусі вірності церковно-історичній культурі іконописного мистецтва та мистецтва створення сакраль-
них просторів, духовним витокам, художньо-естетичним цінностям, стилістичним традиціям Православної 
церкви.

Основними складниками професійної компетентності є особистісно-індивідуальний, художньо-естетич-
ний, художньо-практичний, дослідницький, комунікативний, інформаційний, а основними структурними 
компонентами визначено ціннісно-мотиваційний, професійно-когнітивний, діяльнісно-практичний, рефлек-
сивний. Означені структурні компоненти виступають критеріями для оцінки рівня сформованості професій-
ної компетентності.

Можливості технології проблемного навчання щодо формування професійної компетентності майбутніх 
художників сакрального живопису представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Можливості технології проблемного навчання у формуванні 

професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису
Компоненти Можливості технологій

Ціннісно-мотиваційний
Сприяє досягненню мотивації успіху, усвідомленню моральної відповідальності  
за результати професійної діяльності, стимулює інтерес до вирішення професійних 
проблем, перетворює абстрактні знання у цінності майбутнього фахівця.

Професійно-когнітивний
Дає змогу отримати додаткову інформацію у процесі самостійного пошуку,  
поглибити теоретичні знання, розвинути вміння отримувати професійні знання 
у творчій діяльності, синтезувати їх і застосовувати на практиці, уміння робити 
раціональні висновки.

Діяльнісно-практичний
Під час реалізації принципу зв’язку навчання з реальною професійною діяльністю 
за колективної творчої роботи формуються професійно-практичні вміння майбутніх 
фахівців, їхня професійна самостійність і готовність до виконання професійних 
функцій у реальних умовах під керівництвом досвідченого майстра або самостійно.

Рефлексивний
Сприяє розвитку у студентів критичного мислення, здатності до самоаналізу  
та адекватної оцінки результатів своєї діяльності, підвищенню відповідальності  
за прийняті рішення у процесі виконання індивідуальних або групових завдань.

Здійснивши аналіз можливостей технології проблемного навчання, виявивши її значення для форму-
вання професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису, можемо констатувати таке:

– моделювання ситуацій, які пов’язані з реальною професійною діяльністю, проблемами, протиріч-
чями і невідповідностями, що можуть виникати при цьому, навчає та дає можливість майбутньому фахівцю 
реально діяти, збагачуючи досвід практичної діяльності;

– реалізація індивідуальних або групових проектів дає змогу підготувати майбутніх фахівців до комп-
лексного виконання професійних функцій, розвиває здатність взаємодіяти з іншими; розвиває пізна-
вальні навички, креативне мислення, здатність шукати й опрацьовувати необхідну інформацію; наближає 
майбутнього художника до реалізації індивідуальних і групових проектів, пов’язаних із розробленням і 
створенням сакральних просторів за дотримання заданого стилю; формує відповідальність за прийняті 
рішення та виконані професійні дії, уміння працювати в команді; дає змогу проявити індивідуальність 
художника.

– семінари дослідницького характеру з відмінною від лекцій тематикою та інформаційно-дослідницькі 
проекти, які передбачають самостійну або групову роботу на етапі становлення, формують готовність до 
професійного вирішення теоретичних і практичних завдань, уміння самостійно приймати рішення в умовах 
невизначеності, навички конструктивної критики; сприяють виробленню адекватної комунікативної пове-
дінки майбутнього фахівця у професійній діяльності, формуванню вмінь розробляти проекти, опрацьову-
вати великі обсяги інформації. Використання на семінарських заняттях кейсів та інформаційно-дослідниць-
ких проектів, розроблених з урахуванням принципу послідовності і систематичності, сприяє формуванню 
всіх складників професійної компетентності майбутнього художника сакрального живопису;
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– зростає мотивація до навчання, формується відповідальність за прийняті рішення та виконані професійні дії.
Висновки. Отже, запропонована інноваційна технологія проблемного навчання є засобом максималь-

ного наближення майбутнього фахівця до реальної професійної діяльності та залучення його до виконання 
професійно-спрямованих завдань спочатку виконавського, а потім творчого характеру; сприяє набуттю 
досвіду фахової діяльності, дає змогу застосовувати теорію на практиці, формує навички як самостійної, 
так і групової творчої роботи.
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Горбань С. И. Возможности технологии проблемного обучения в формировании профессиональной 
компетентности будущих художников сакральной живописи

В статье предпринята попытка на основе анализа возможностей технологии проблемного обучения обосновать 
необходимость ее внедрения в профессиональную подготовку будущих художников сакральной живописи. Раскрыто 
три типа проблемного обучения, характеризующихся особыми способами взаимодействия преподавателя и студен-
тов; направления использования технологии проблемного обучения как инструмента обучения будущих художников 
сакральной живописи и средства максимального приближения будущего специалиста к реальной профессиональной 
деятельности. Отмечено производительность проектных технологий, представлявших собой важный инструмент 
проблемного обучения. Дано определение дефиниции «профессиональная компетентность художника сакральной жи-
вописи», ее составляющих и структуры. Представлены возможности технологии проблемного обучения в формирова-
нии профессиональной компетентности будущих художников сакральной живописи по критериям для оценки уровня 
ее сформированности.

Ключевые слова: художник сакральной живописи, инновационные технологии, технология проблемного обучения, 
профессиональная компетентность.

Horban S. I. Possibilities of technology for problem learning in formation of professional competence of future 
artists of sacral painting

The article attempts to prove the necessity of its implementation in the professional training of future artists of sacred paint-
ing on the basis of the analysis of the possibilities of the technology of problem education. Three types of problem learning are 
described, characterized by special methods of interaction between the teacher and students; directions of the use of technology 
of problem learning as an instrument of training future painters of sacral painting and the means of maximizing the approach 
of a future specialist to real professional activities. Design technology is an important tool for problem-based learning. The 
definition of the definition of «professional competence of the artist of sacred painting» of its components and structure is given. 
The possibilities of the technology of problem education in the formation of professional competence of future artists of sacred 
painting are presented on the criteria for assessing the level of its formation.

Key words: artist of sacral painting, innovative technologies, technology of problem learning, professional competence.
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РЕАЛІЗАЦІЯ УМОВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ 
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

У статті проаналізовано соціально-педагогічні умови соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку до само-
стійного життя в інтернатних закладах. Визначено основні характеристики процесу соціальної адаптації та специфіку 
його проявів в умовах інтернатних закладів. Категорію “соціально-педагогічні умови” визначено на основі аналізу сучасних 
педагогічних і соціально-педагогічних досліджень як фактор, що зумовлює результативність процесу соціальної адаптації 
молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. Особлива увага приділяється об-
ґрунтуванню таких умов, як модернізація педагогічного процесу та використання інтерактивних педагогічних технологій. 
Особливості впровадження соціально-педагогічних умов адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
детерміновані метою формування самодостатньої особистості, здатної до самостійного життя в сучасному інформа-
ційному суспільстві у різноманітних проявах, визначення нею власного життєвого шляху та життєвих перспектив.

Ключові слова: соціальна адаптація, соціально-педагогічні умови, молодші школярі, соціалізація, самостійне жит-
тя, казкотерапія, казка, компетенції, інтерактивні технології, модернізація.

Упроваджуючи розроблені умови соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів в умо-
вах загальноосвітніх шкіл-інтернатів, ми спирались на те, що процес такої соціальної адаптації особистості 
може бути продуктивним тільки тоді, якщо будуть задіяні всі умови як системна цілісність, оскільки вті-
лення умов частково не може вирішувати зазначену мету ефективно.

Мета статті – аналіз соціально-педагогічних умов соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку 
до самостійного життя в інтернатних закладах.

Унаслідок аналізу стану практичної діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів визначено негативні 
фактори соціального впливу, що суттєво позначаються на протіканні та результатах соціальної адаптації до 
самостійного життя особистості, як-от вплив навколишнього середовища, вплив суспільного строю і типу 
культури суспільства, вплив соціального статусу та статі індивіда.
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На цьому етапі експериментальної роботи було розроблено та впроваджено методику педагогічного оці-
нювання рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів.

Встановлено, що процес соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
визначається рядом особливостей: впливом негативних стереотипів соціальної поведінки вихованця інтер-
натного закладу в самостійному житті; проявами соціальної депривації, що притаманні учням загальноос-
вітніх шкіл-інтернатів; особливостями організації соціально-виховної роботи інтернатів.

Визначено базові напрями соціальної адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 
Аналіз теоретичних положень соціальної адаптованості як системи обґрунтованості знань особистості, 
предметної орієнтованості та здатності до вирішення проблем дав нам змогу визначити такі напрями роз-
витку соціальної адаптації до самостійного життя учня молодших класів загальноосвітньої школи-інтер-
нату: соціально-побутовій, соціально-трудовий, соціально-культурний, соціально-економічний, соціально-
правовий. У рамках реалізації першої соціально-педагогічної умови вважаємо за необхідне виокремити, 
що виділені у виховній програмі “Школи самостійного життя” розділи взаємозумовлюють один одного і є 
взаємопроникаючими.

Наприклад, розділ “Культура поведінки” орієнтований на формування знань: правил поведінки в гро-
мадських місцях відповідно до загальноприйнятих норм, правил гуртожитку, правил поведінки в сім’ї. При 
цьому повинні бути сформовані вміння правильної поведінки під час зустрічі з однолітками, дорослими 
(знайомими і малознайомими); ввічливого поводження з проханням або питанням до однолітків і дорослим; 
культурної поведінки в громадських місцях, під час знайомства в громадських місцях [2, с. 4–5].

Кожне заняття проводилось як поліструктурна організаційна форма соціально-педагогічної роботи. До 
структури занять “Школи підготовки до самостійного життя” входили такі форми роботи: зустріч sз фахів-
цем, міні-лекція, доповідь, перегляд відеоматеріалів, бесіда, дискусія, вправи, творчі захисти, ігрові вправи, 
рольові ігри.

У рамках реалізації другої педагогічної умови зазначимо, що однією із сучасних тенденцій у пошуку 
інноваційних форм і методів навчання є використання інтерактивних методів. Цей термін означає “набуття 
досвіду учнем (стихійне або спеціально організоване) на базі взаємодії” [4].

Характерною рисою інтерактивного навчання виступає робота учня з досвідом, який є найважливішим 
джерелом навчального пізнання. Нові знання, вміння, відносини формуються на основі і у зв’язку з таким 
досвідом.

Педагог, на відміну від своєї традиційної ролі, постає як джерело навчання, спонукаючи учасників 
навчання до самостійного пошуку, прояву активності; завдання викладача зводиться до створення умов для 
реалізації ініціативи учнів [3].

Л. К. Гейхман, Н. І. Еліасберг і М. В. Кларін до інтерактивних методів зараховують творчі завдання, 
роботу в малих групах, навчальні ігри, використання громадських ресурсів, позааудиторні методи навчання.

Творчі завдання передбачають такі завдання, що містять більший чи менший елемент невідомості і мають, 
як правило, кілька правильних відповідей. Прикладами творчих завдань можуть виступати підготовка будь-
яких ділових паперів, доповідей, есе, виступів, вирішення будь-якої проблеми, виконання ролі в імітаційних 
методиках, обговорення якого-небудь питання; творче завдання становить основу будь-якого інтерактивного 
методу, навколо якого створюється атмосфера відкритості та пошуку, що надає сенс навчанню. Як зазначає 
Н. І. Еліасберг, вибір творчого завдання для педагога повинен позитивно відповідати на такі запитання:

– чи не має воно однозначного рішення або однозначної відповіді або розв’язання?;
– чи є практичним і корисним для учнів?;
– чи пов’язане з життям учнів?;
– чи максимально служить цілям навчання?
Робота в малих групах є такою формою навчання, яка дає можливість усім учням брати участь у роботі, 

практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, що часто буває неможливим у вели-
кому колективі.

Відтворення соціальної ролі в контексті конкретної проблеми або ситуації за допомогою проведення 
навчальних ігор сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення; розвитку здатності ясно вислов-
лювати своє ставлення, думку; розвитку комунікативних навичок; випробуванню на практиці лінії іншої 
людини; застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми; формуванню цінностей; вихованню спів-
чуття до інших людей.

Позакласні форми роботи, такі як змагання, перегляд фільмів, відвідування театрів (що є одночасно вико-
ристанням суспільних ресурсів), постановка шкільних вистав і уявлень, використання у викладанні пісень, 
мотивів казок, сприяють підвищенню мотивації вихованців, підвищенню відповідальності, створенню мож-
ливості відчути результат своєї праці, а також поєднати навчання з цікавими подіями [1, с. 34–35].

Використання інтерактивних методів у реалізації змісту моделі соціальної адаптації дасть змогу моде-
лювати різноманітні життєві ситуації, що зумовить набуття особистого досвіду вихованцями інтернатних 
установ у різних галузях життєдіяльності людини. Наприклад, у галузі формування соціально-правових 
компетенцій можуть використовуватися всі види інтерактивних методів, які перераховані вище.
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Використання суспільних ресурсів, позашкільних методів навчання дає змогу розширити межі взаємодії 
вихованців із соціумом, що відповідає ідеям розширення соціальних зв’язків і соціального загартовування 
вихованців інтернатних закладів.

Спираючись на це, педагог визначає індивідуальний план вивчення цього курсу для кожної дитини. 
Передбачається, що в тиждень буде проводитися не менше 1 заняття, звідси один курс ‒ це 35 занять, які 
рекомендується провести протягом одного навчального року [6]. Виявивши ступінь готовності дітей до 
самостійного життя, педагог, спираючись на свої спостереження, має право зменшити або збільшити кіль-
кість годин на вивчення тієї чи іншої теми, а також розділу загалом.

У рамках реалізації третьої соціально-педагогічної умови ми створили гурток “Світ казки”, за допомогою 
якого вдосконалювались знання з усіх напрямів роботи. Людство із покоління в покоління, передаючи зміст 
казок, давало відповіді на основні життєво важливі питання, адже історію розвитку взаємин між людьми 
закладено в сюжетах багатьох казок. У казці детально викладається певна схема дій, що послідовно вико-
нуються. Це дуже важливо для дитини, для того, щоб засвоїти зв’язок між причиною і наслідками. Казка в 
ранньому та дошкільному віці повинна бути наглядною. Казкотерапія – це інтегрована діяльність, у якій дії 
уявної ситуації пов’язані з реальним спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, 
регулювання дитиною власного емоційного стану.

Казкотерапія сприяє розвитку у молодших школярів активності, самостійності, емоційності, творчості 
та зв’язного мовлення.

Казка – це образне зображення життєвих реалій. Дії, що відбуваються в казках, можуть трапитись і в 
реальному житті, але не в буквальному смислі. За допомогою казкових сюжетів молодші школярі вперше 
опановують основні життєві принципи, можуть порівняти добрі та погані вчинки. Діти можуть самостійно 
вирішувати, хто позитивний герой, а хто – негативний. І хоча діти не відразу зможуть це зрозуміти, однак за 
допомогою казок вони отримають перші уявлення про це.

Казкотерапія – це вплив на внутрішній світ дитини. Казкотерапія більше зорієнтована на дітей молодшого 
шкільного віку, тому що вони ще не здатні оцінити події, які відбуваються в реальному житті, та проаналі-
зувати їх для прийняття самостійних рішень. Під час гри, перевтілюючись у казкового героя, малюк може 
спокійно розповісти про свої почуття, думки. Надалі під час сеансів казкотерапії діти засвоюють необхідні 
моделі поведінки, вчаться реагувати на життєві ситуації, підвищують рівень знань про себе й навколишніх, 
тому що казки зрозуміліші їм, порівняно з поясненнями дорослих. [3, с. 32–34].

Казкотерапія відрізняється від решти методів тим, що психологічна дія відбувається на ціннісному рівні. 
Тобто, взаємодіючи з іншою людиною, ми завжди спираємось на базові життєві цінності: співпрацю, любов, 
віру, гідність, спокій, ентузіазм, добро тощо. Казкові історії, легенди, міфи, притчі дають можливість роз-
повісти про цінності у вигляді ненав’язливих цікавих і захоплюючих сюжетів. Тому інформація, запропо-
нована в такому вигляді, дуже легко, без опору сприймається дітьми. Казки попереджають про наслідки тих 
чи інших наших вчинків, але не нав’язують життєвих програм.

Отже, перший принцип казкотерапії – донести до свідомості дитини інформацію про базові життєві цін-
ності в доступному ненав’язливому, цікавому для неї вигляді.

Другий принцип казкотерапії – принцип життєвої сили, що є необхідною умовою для позитивних змін. 
На підставі другого принципу вихователь і психолог роблять усе можливе, щоб дитина вчилася знаходити 
та відновлювати власну життєву силу. Казки, які ми складаємо або добираємо, обов’язково зміцнюють віру 
дитини у власні сили, несуть позитивну життєву програму.

Третій принцип – принцип багатогранності, що розглядає будь-яку життєву ситуацію та казкову історію 
як кристал із безліччю граней або пиріг із безліччю шарів. Бачення цього дає можливість розширюватись 
світогляду дитини.

Четвертий принцип – зв’язок між реальностями, де, пізнаючи психічну реальність дитини, психолог 
допомагає їй взаємодіяти в соціальній реальності.

Центральний момент казкотерапії – добровільність участі дітей. Тому важливою є мотивація-учасни-
ків, необхідно знайти адекватний спосіб залучення дітей до казкотерапії. В одному випадку це може бути 
образний текст, частушки, небилиці; у іншому – розглядання ілюстрацій, відгадування загадок про казкових 
героїв. Необхідно, щоб кожна дитина могла відчути уважне ставлення з боку дорослого [3].

До проведення казкотерапії діти знайомляться з казкою. Це потрібно для отримання цілісного уявлення 
від її тексту. Крім того, під час повторної зустрічі з казкою дітям буде легко зосередитися на образній лек-
сиці, що характеризує зовнішній вигляд героя, виразно відобразити в міміці, русі емоційний стан персонажа.

Необхідно приділяти не менше уваги руховій активності дітей. Стомленість після багаторазового вико-
нання психогімнастичних етюдів призводить до мимовільного розслаблення організму і, отже, позбавлення 
емоційного напруження. Лише незначну частину часу діти розташовуються на стільчиках, коли дорослий 
розповідає казку, коли вони фантазують за музичною композицією або коли вони перебувають у ролі гляда-
чів у грі-драматизації за окремими епізодами казки.

Регулярність проведення сприяє зміцненню позитивного ефекту в розвитку особистості та мовлення 
дитини. Треба також зважати на те, що дітям подобаються повторення. Тому доцільно іноді повторювати 
сеанси казкотерапії, особливо зі спрямованістю на розпізнавання емоцій. Необхідно використовувати  
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переважно творчі ігри з елементами пошуку, вибору найвідповіднішого варіанта вирішення проблеми 
(покажи героя, відгадай за рухом, ритмом, музикою його настрій, придумай кінцівку казки тощо). Після 
деякої паузи навіть малоактивні діти із задоволенням добре виконують знайомі завдання.

Висновки. Отже, нами визначено соціально-педагогічні умови забезпечення соціальної адаптації учнів 
молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів і подано зміст експериментальної програми щодо впро-
вадження визначених умов у практику соціально-педагогічної роботи загальноосвітніх шкіл-інтернатів:

– першою умовою визначено модернізацію змісту соціально-виховної роботи із соціальної адаптації 
учнів молодших класів;

– другою педагогічною умовою є використання інтерактивних технологій розвитку соціальної адаптації 
учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів;

– третьою соціально-педагогічною умовою було визначено використання казкотерапії як методу, що 
використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення свідо-
мості, вдосконалення взаємодії з навколишнім світом.
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Грибоедова Т. А. Реализация условий социальной адаптации к самостоятельной жизни детей младшего 
школьного возраста общеобразовательных школ-интернатов

В статье проанализированы социально-педагогические условия социальной адаптации детей младшего школьно-
го возраста к самостоятельной жизни в интернатах. Определены основные характеристики процесса социальной 
адаптации и специфика его проявлений в условиях интернатных учреждений. Категорию “социально-педагогические 
условия” определено на основе анализа современных педагогических и социально-педагогических исследований как 
фактор, что приводит результативность процесса социальной адаптации младшего школьного возраста общеоб-
разовательных школ-интернатов к самостоятельной жизни. Особое внимание уделяется обоснованию таких усло-
вий, как модернизация педагогического процесса и использование интерактивных педагогических технологий. Осо-
бенности внедрения социально-педагогических условий адаптации учащихся младших классов общеобразовательных 
школ-интернатов детерминированы целью формирования самодостаточной личности, способной к самостоятельной 
жизни в современном информационном обществе в различных проявлениях, определения ею собственного жизненного 
пути и жизненных перспектив.

Ключевые слова: социальная адаптация, социально-педагогические условия, младшие школьники, социализация, са-
мостоятельная жизнь, сказкотерапия, сказка, компетенции, интерактивные технологии, модернизация.

Griboedova T. O. The implementation of the conditions of social adaptation to the independent life of children of 
primary school age in general education boarding schools

The article analyzes the socio-pedagogical conditions of social adaptation of children of primary school age to independent 
living in boarding schools. The main characteristics of the process of social adaptation and the specificity of its manifestations 
in the conditions of residential institutions have been determined. The category of “socio-pedagogical conditions” is determined 
on the basis of the analysis of modern pedagogical and socio-pedagogical research as a factor that leads the effectiveness of 
the process of social adaptation of younger school age general education boarding schools to independent living. Special 
attention is paid to the justification of such conditions as the modernization of the pedagogical process and the use of interactive 
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pedagogical technologies. Features of the introduction of socio-pedagogical conditions for the adaptation of students in the 
lower grades of general education boarding schools are determined by the goal of forming a self-sufficient personality capable of 
independent living in the modern information society in various manifestations, determining its own life path and life prospects.

Key words: social adaptation, social and pedagogical conditions, younger students, socialization, independent life, fairy 
tale therapy, fairy tale, competences, interactive technologies, modernization.
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Даніліч-Скакун А. А.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

У статті розглянуто і проаналізовано особливості підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в ін-
клюзивному освітньому просторі. Охарактеризовано «інклюзію» як соціальний устрій та особливості «інклюзивного 
освітнього простору». Проведено аналіз праць вітчизняних дослідників, присвячених трактуванню цих понять, й оха-
рактеризовано основні підходи до проблеми підготовки фахівців, покликаних працювати у сфері інклюзивної освіти. 
Ґрунтовно досліджено праці вчених із визначення ключових професійних якостей майбутніх практичних психологів і 
визначено нові якості, що мають бути притаманні фахівцю, який працює в інклюзивному закладі освіти. Визначено 
нові завдання, що ставляться перед закладом вищої освіти у процесі підготовки майбутніх практичних психологів. 
Запропоновано нове змістове наповнення навчальних дисциплін.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивний освітній простір, практичний психолог, підготовка майбутніх практичних 
психологів.

Сучасні євроінтеграційні зміни, що знаходять підтримку в українському суспільстві, стимулюють дер-
жаву до змін і вирішення багатьох проблем, зокрема реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими 
освітніми потребами. Зрозуміло, що це – проблема не тільки батьків і педагогів, але й усієї громадськості. 
Діти з обмеженими можливостями розвитку не повинні бути ізольовані від суспільства, а, навпаки, мають 
жити й виховуватися вдома, навчатися у навчальних закладах відкритого типу, активно спілкуватися зі сво-
їми однолітками, членами родини, одержувати всіляку допомогу та підтримку від громадськості, підпри-
ємств, закладів, організацій тощо. Наголосимо, що найбільш ефективнішим шляхом вирішення проблеми 
соціальної інтеграції дітей та молоді з інвалідністю у сфері освіти є інклюзія.

Однак упровадження в освітню практику інклюзії визначило низку питань, які набули гострої актуаль-
ності та потребують вирішення у межах педагогіки та психології, й одне з найгостріших – обґрунтування 
особливостей підготовки практичного психолога як важливого суб’єкта розбудови інклюзивного освітнього 
й соціального простору.

Сьогодні у наукових дослідженнях висвітлено теоретичні концепції та охарактеризовано специфіку 
роботи з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями (М. Андреєва, В. Ляшенко, А. Колупаєва, О. Мол-
чан, О. Рассказова, В. Тесленко, М. Чайковський); особливості підготовки вчителів до роботи в інклюзив-
ній освіті (К. Волкова, О. Кучерук); досліджено проблеми підготовки майбутніх практичних психологів 
(Т. Вілюжаніна, Ж. Вірна, Л. Долінська, М. Д’яченко, Л. Терлецька, Н. Чепельова, Т. Яценко). Однак, незва-
жаючи на ґрунтовне дослідження різних аспектів визначеної проблеми, немає наукових доробків, присвяче-
них саме характеристиці особливостей підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в інклюзив-
ному освітньому просторі.

Мета статті – теоретично дослідити основні аспекти підготовки майбутніх практичних психологів, 
визначити особливості цього процесу, охарактеризувати змістове наповнення навчальних дисциплін з ура-
хуванням специфіки інклюзивного освітнього простору.

Вивчаючи теоретичні аспекти зазначеної проблеми в контексті визначення особливостей підготовки 
майбутніх практичних психологів до роботи в інклюзивному освітньому просторі, необхідно враховувати 
сучасні тенденції у сфері освітньої політики багатьох країн світу, що позиціонують інклюзивну освіту як 
пріоритетний напрям розвитку системи навчання та виховання молодого покоління. Зауважимо, що про-
відна роль у реалізації заходів із реформування освітнього процесу у школі відповідно до вимог інклюзив-
ного навчання належить не тільки педагогічним кадрам, але й соціально-психологічній службі, що зумовлює 
необхідність пошуку нового погляду на особливості підготовки майбутніх практичних психологів.

Для розуміння особливостей підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в інклюзивному 
освітньому просторі варто визначити конкретне термінологічне поле. Є різні підходи до визначення поняття 
«інклюзія», зокрема, у дослідженнях із соціальної педагогіки О. Рассказова визначає інклюзію як систему 
освітніх послуг, що ґрунтуються на принципі забезпечення права дітей на освіту та права навчатися за міс-
цем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загально-
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освітнього навчального закладу. Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх 
потреб дітей у шкільному середовищі та поза його межами [9].

У дослідженнях М. Чайковського «інклюзивний освітній простір» визначається як сукупність зовніш-
ніх і внутрішніх умов, факторів, об’єктів інфраструктури, що забезпечують набуття учнями з особливими 
потребами соціальності через максимально можливе їх включення до всіх ланок педагогічного процесу, 
вільне перебування у шкільному просторі, максимальний розвиток їхніх здібностей, стимулювання компен-
саторних можливостей організму, набуття повноцінного соціального досвіду як основи вибору успішних 
життєвих стратегій [10].

Аналізуючи сучасні тенденції розбудови інклюзивного освітнього простору, варто зазначити, що хоча 
нормативно-правові документи регламентують забезпечення рівних прав на освіту, розвиток, участь у житті 
суспільства, на ділі діти з особливими потребами нерідко позбавлені можливості реалізувати ці права. 
Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з особливими потребами на інтеграцію 
в суспільство, основою якої є забезпечення таким дітям доступу до якісної освіти [8].

Зважаючи на це, на сучасному етапі розвитку Нової української школи має змінитися зміст і процес під-
готовки майбутніх практичних психологів, покликаних працювати в інклюзивному освітньому просторі. 
Перед працівниками психологічної служби постає важливе завдання – створити такі сприятливі умови 
для психологічної та соціальної адаптації, які б забезпечили ефективну підготовку дітей з інвалідністю до 
повноцінного життя в суспільстві. Також важливим є надання вчасної психологічної допомоги – як дітям з 
особливими потребами, так і вчителям, батькам, дітям з нормативним рівнем здоров’я. Навчання дітей з осо-
бливими потребами спільно з їхніми здоровими однолітками сприяє не тільки їх соціальній адаптації, але 
й є корисним також і для здорових дітей, бо всі разом вони вчаться розуміти проблеми один одного, стають 
добрішими [8].

Розпочинаючи аналіз особливостей підготовки майбутніх практичних психологів, варто звернути увагу 
на зміст діяльності такого фахівця. На думку Ю. Вінтюка, діяльність професійних психологів спрямована на 
надання допомоги суб’єктам суспільних відносин і передбачає не лише оптимізацію різних видів діяльності 
та стосунків між людьми, але й гуманізацію відносин, вирішення різних соціальних суперечностей [2].

У дослідженнях О. Матвієнко професійна підготовка практичного психолога визначається як процес про-
гресивних змін особистості під соціальним впливом, впливом професійної діяльності та власної активності, 
спрямованої на самовдосконалення та самоздійснення особистості. Провівши ґрунтовне дослідження, автор 
визначає складники змісту професійної підготовки майбутніх практичних психологів: психолого-педаго-
гічна підготовка, взаємозв’язок теорії підготовки та психологічної практики, спільна діяльність професор-
сько-викладацького складу зі студентами, професійно-корисні види діяльності [5].

Однак варто пам’ятати, що, окрім набуття знань, практичних навичок і вмінь, майбутній практичний 
психолог за час навчання має здійснити величезну роботу зі встановлення власної особистості, оволодіти 
багатьма компетентностями (соціальною, життєвою тощо). Професійна підготовка майбутнього психолога 
на достатньому і високому рівнях можлива лише за умови стимулювання до саморозвитку та самореалізації 
майбутнього фахівця.

Під час оцінки та аналізу професійної готовності фахівця з практичної психології особлива увага при-
діляється професійним та особистісним рисам. Однак у новоутвореному інклюзивному просторі виникає 
необхідність не тільки оволодіння фахівцями традиційними професійними рисами і якостями, але й під-
готовленості до взаємодії з дітьми та молоддю з особливими потребами, які мають право на рівні освітні 
послуги.

У своїх дослідженнях Н. Коргун зауважує, що концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 
демократичних ідей: «Всі діти є цінними й активними членами суспільства» [3]. Автором акцентується 
увага на перенесенні акценту з медичного аспекту на соціальний і на необхідності спрямування зусиль не 
стільки на надання дітям з інвалідністю медичної допомоги, скільки на створення комфортних умов для 
задоволення власних потреб, зокрема потреби в якісній освіті.

Професійна підготовка практичного психолога до роботи в інклюзивному освітньому просторі має свою 
специфіку і низку вимог до майбутнього фахівця. Отож для того, щоб стратегія інклюзивної освіти отримала 
успішне втілення, необхідно не лише провести трансформативні зміни в системі освіти, але й переінакшити 
ціннісне ставлення всіх учасників освітнього процесу до дітей з особливими потребами [4].

Аналізуючи наукові дослідження, можна визначити загальнопрофесійні якості практичного психолога, 
зокрема такі як розуміння цілей, методології та методів професійної діяльності психолога; мозкових механіз-
мів психічних процесів і станів; володіння інструментарієм, методами організації та проведення психологіч-
них досліджень; знання основних галузей психології та можливості застосування психологічних знань у різ-
них сферах життя; психологічних закономірностей пізнавальних процесів (відчуттів, сприйняття, пам’яті, 
уяви, мислення, мови); механізмів уваги, емоційних явищ, процесів вольової регуляції; психологічних 
закономірностей спілкування та взаємодії людей; закономірностей психічного розвитку людини на кожній 
віковій стадії; основних закономірностей психології освіти; критеріїв норм і патології психічних процесів, 
станів, діяльності людини, шляхів і засобів компенсації та відновлення норми; основ психодіагностики та 
психологічного консультування, психотерапії, корекційної та розвивальної роботи [6].
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Окреслені знання, уміння та якості уточнюються й набувають нового змісту в інклюзивному освітньому 
просторі, а також доповнюються такими: розуміння цінності і важливості кожної особистості незалежно 
від рівня її фізичного та психічного розвитку; потреб і можливостей кожної дитини незалежно від рівня 
здоров’я; володіння ефективними методами вирішення проблем дітей та молоді в інклюзивному просторі 
(особистісних і колективних); знання про організацію інклюзивного освітнього простору, особливості роз-
витку дітей та молоді із різними типами нозологій.

Для професійної підготовки майбутнього практичного психолога, окрім набору знань, умінь і навичок, 
необхідних для роботи із дітьми з особливими потребами, велику роль відіграє емоційний складник, тому 
важливо сформувати в майбутніх фахівців емоційно-позитивне, толерантне ставлення до дітей, які мають 
особливі потреби.

На нашу думку, до освітнього процесу закладу вищої освіти, що здійснює підготовку майбутніх практич-
них психологів, покликаних працювати в інклюзивному освітньому просторі, необхідно внести низку змін та 
уточнень. Ми пропонуємо доповнювати навчальні дисципліни «Педагогічна психологія», «Основи педагогіч-
ної майстерності» і «Загальна педагогіка» розділами «Інклюзія в Україні», «Система роботи практичного пси-
холога в інклюзивному освітньому просторі», а також в навчальних планах освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» ввести дисципліни «Теорія та практика інклюзивної освіти» та «Спеціальна психологія».

Важливим, на нашу думку, є твердження Г. Пономарьової, що дисципліни, які вивчаються у вищих педа-
гогічних навчальних закладах, різнобічно впливають на становлення та розвиток не тільки наукових, профе-
сійних поглядів, але і світоглядних, громадянських, моральних ідеалів майбутніх фахівців [7]. Зважаючи на 
це і на виховний потенціал освітнього процесу, варто пам’ятати, що під час вивчення зазначених розділів і 
дисциплін майбутні практичні психологи зможуть разом із досвідченими педагогами передбачити та знайти 
відповіді на різноманітні методичні та етичні питання, що у майбутньому можуть виникнути у практичній 
діяльності, зокрема на такі: «Які додаткові обов’язки покладаються на практичного психолога інклюзивної 
школи?»; «Як згуртувати дитячий колектив з учнями різного рівня психофізичного розвитку?»; «Як працю-
вати із батьками дітей з нормативним рівнем здоров’я у разі їх негативного ставлення до ідеї інклюзії?»; «Як 
запобігти булінгу стосовно дитини з особливими потребами?»

Особливого значення у вирішенні поставлених завдань має особистість викладача закладу вищої освіти 
та його готовність дати відповіді або разом зі студентами здійснювати їх пошук.

Перш за все, у позааудиторній роботі ми пропонуємо активно залучати студентів до волонтерської діяль-
ності – це допоможе в неформальній обстановці підготувати їх до спілкування з людьми з особливими 
потребами. Кордони у дружбі та спілкуванні між людьми з різним рівнем здоров’я (незалежно від нозології) 
є тільки в уяві людей і формуються під дією стереотипів [1]. Відкриваючи себе для спільного дозвілля і 
дружби, кожна особистість розширює свій світогляд, знаходить нових друзів й інтереси, а безкорисна волон-
терська діяльність сприяє розвитку альтруїзму як складника професійних якостей майбутнього практичного 
психолога, особливо важливого для фахівця, що працює в інклюзивному освітньому просторі.

Висновки. Отже, особливості підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в інклюзивному 
освітньому просторі, перш за все, полягають у новій соціальній ситуації розвитку української освіти – роз-
будові інклюзії. З огляду на це особливого значення набуває проблема підготовки висококваліфікованих 
фахівців до роботи в інклюзивному освітньому просторі – просторі, де молодого громадянина й особистість 
поважають, де він самореалізується незалежно від рівня свого здоров’я. Практичний психолог у закладі 
освіти є важливим суб’єктом освітньої діяльності, який покликаний здійснювати психолого-педагогічний 
супровід дітей з особливим освітніми потребами, згуртовувати дитячий і молодіжний колектив, щоб кожен 
із учасників освітнього процесу незалежно від рівня свого здоров’я почувався важливим і мав змогу реа-
лізувати творчий, емоційний і навчальний потенціал, а також допомагати вчителям і батькам у вирішенні 
проблем, що можуть виникати під час спільного навчання дітей із різним рівнем здоров’я.

Підготовка такого фахівця має здійснюватись комплексно із урахуванням вимог Нової української школи 
і загальних морально-етичних аспектів інклюзивного освітнього простору. Зміни містять опрацювання і 
доповнення програм навчальних дисциплін, зміни у навчальних планах і планах виховної роботи.

У майбутньому передбачено продовжити дослідження цієї проблеми, зокрема детальніше розглянути її 
дидактичний аспект, а також з’ясувати можливості врахування виявлених складників під час пошуку шляхів 
її вирішення.
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Данилич-Скакун А. А. Особенности подготовки будущих практических психологов к работе в инклюзивном 
образовательном пространстве

В статье рассмотрены и проанализированы особенности подготовки будущих практических психологов к работе 
в инклюзивном образовательном пространстве. Охарактеризовано «инклюзию» как социальное устройство и особен-
ности «инклюзивного образовательного пространства». Проведен анализ работ отечественных исследователей, по-
священных трактовке этих понятий, и охарактеризованы основные подходы к проблеме подготовки специалистов, 
призванных работать в сфере инклюзивного образования. Основательно исследованы труды ученых по определению 
ключевых профессиональных качеств будущих практических психологов и определены новые качества, что должны 
быть присущи специалисту, который работает в инклюзивном образовательном учреждении. Определены новые за-
дачи, стоящие перед учреждением высшего образования в процессе подготовки будущих практических психологов. 
Предложено новое содержательное наполнение учебных дисциплин.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образовательное пространство, практический психолог, подготовка бу-
дущих практических психологов.

Danilich-Skakun A. A. Peculiarities of preparing future practical psychologists to work in inclusive educational 
environment

In the article the peculiarities of preparing future practical psychologists to work in the inclusive educational environment 
are considered and analysed. «Inclusion» as a social structure and features of «inclusive educational environment» are charac-
terized. The analysis of the works of domestic researchers dealt with the interpretation of these concepts is carried out and the 
main approaches to the problem of training specialists specializing in the field of inclusive education are described. Thorough 
research on the scientists’ works tackling the problem of determining the key qualities of future practical psychologists is carried 
out. New qualities that should be appropriate to a specialist who works in an inclusive educational institution are identified. The 
new tasks set before the institution of higher education in the process of preparing future practical psychologists are identified. 
New content of educational disciplines is proposed.

Key words: inclusion, inclusive educational environment, practical psychologist, preparing future practical psychologists.
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УДК 37.01-017.22

Дольнікова Л. В., Наконечна М. В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ», 
«КОМПЕТЕНТНІСТЬ» І «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

У статті проаналізовано та обґрунтовано теоретичні підходи до визначення понять «компетенція», «ком-
петентність» і «професійна компетентність», розглянуто їх зміст, суть і взаємозв’язок. Висвітлено погляди та 
трактування цих понять українськими й зарубіжними вченими. Узагальнено та уточнено зміст і сутність понять 
«компетенція», «компетентність» і «професійна компетентність», визначено їхні структурні компоненти. У дослі-
джених науково-педагогічних джерелах однозначне трактування вченими цих понять відсутнє, однак проаналізовано 
їхній зв’язок. Компетенцію висвітлено як знання, досвід і навички, компетентність - як володіння компетенціями в 
конкретній галузі, професійну компетентність – як встановлений і сформований рівень професіоналізму фахівця в 
його професійній діяльності. У статті розглянуто ключові компетенції, які прийняті як обов’язкові Радою Європи на 
основі концепції професійно-особистісного розвитку фахівця.

Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна компетентність, знання, уміння, досвід, соціальна та 
професійна діяльність.

Розвиток сучасної освіти, орієнтований на реалізацію компетентісного підходу потребує усвідомленого 
аналітичного розуміння завдань усіх освітніх закладів, що сприятиме отриманню якісного кінцевого резуль-
тату педагогічного процесу. Сучасні питання організування освітнього процесу з урахуванням цільового, 
змістового й операційного компонентів, орієнтованих на кінцевий результат на основі компетентісного під-
ходу, є чи не найбільш обговорюваними педагогічною спільнотою, і дуже часто трактування ключових кате-
горій компетентісного підходу є неоднозначними, а іноді й протилежними. Сучасний розвиток суспільства 
та вимоги ринку праці значно підвищують вимоги до якості фахівця в кожній конкретній галузі, а компетен-
тісний підхід до навчання і розвитку тих, хто навчається, є дуже актуальним. Аналіз педагогічної літератури 
засвідчує, що багато зарубіжних і вітчизняних учених-педагогів трактують їх по-різному: одні вважають ці 
поняття синонімами, інші – абсолютно різними за своїм змістом та структурою, хоча педагогічна терміноло-
гія передбачає взаємопов’язану сутність і послідовність цих питань. Виявлено суперечності в дослідженнях 
учених у цьому питанні, які зумовили актуальність дослідження.

Метою статті є аналіз понять «компетенція», «компетентність» і «професійна компетентність», уточ-
нення їхнього змісту, комплексності та взаємозв’язку.

Детальний аналіз поняття компетенція у своїх працях намагались здійснити В. Байденко, Е. Зеєр, 
Г. Селевко, А. Урбанович, А. Хуторський. Питання формування компетентності здійснено у працях А. Васи-
люка, С. Гончаренка, О. Дахіна, Б. Ельконіна, А. Маркова, О. Овчарук та інших учених. Проблему фор-
мування ключових понять фахової компетентності розглянуто в працях Н. Бібік, Н. Демєнтьєва, І. Зим-
ньої, П. Третьякова, Т. Шамова та інших науковців. Питання професійних компетентностей були предметом 
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, таких як Л. Анциферова, Ю. Варданян, Л. Вигот-
ський, Д. Дьюі, Д. Ельконін, Е. Зеєр, Л. Карпова, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, А. Маркова, Л. Мітіна, М. Мід, 
О. Овчарук, Л. Петровська, П. Сорокіна, Ю. Татур, проте узагальнити єдиний підхід до трактування цих 
понять не вдавалось.

Поняття «компетенція» (competentia (complete) у перекладі з латинської звучить як домагатися, відпо-
відати, підходити. Дефініція компетенції вперше була висвітлена «Міжнародною організацією праці» в 90-х 
роках у рамках підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, і вона ототожнювалася із знаннями та 
повноваженнями. Компетенцію розглядали як повноваження, що надані законом чи статутом певному органу 
чи особі, тобто це – якості особистості в певній конкретній діяльності, професійна обізнаність, що спрямо-
вана на кваліфікаційне виконання роботи [32, с. 613]. Американський лінгвіст у 1968 р. Ноам Хомський 
застосовував цей термін у ракурсі «здатності особистості виконувати будь-яку діяльність» [38]. У «Новому 
тлумачному словнику української мови» компетенція трактується як «добра обізнаність із чим-небудь, коло 
повноважень якої-небудь організації, установи чи особи» [24, с. 874], а у тлумачному словнику С. Ожегова 
компетенція визначається як коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний, та коло повноважень чи прав, 
що належить конкретній особі [25, с. 289].

В енциклопедії освіти Академії педагогічних наук України за ред. В. Кременя компетенція трактується 
як відгалужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необ-
хідна для його якісної, продуктивної діяльності в певній сфері, тобто це – соціально-закріплений результат 
[13, с. 409]. Ми підтримуємо думку О. Онопрієнко, що компетенція – це освітня інтегральна характеристика 
якості підготовки, пов’язана із здатністю осмислено застосовувати комплекс результатів навчання у формі 
знань, умінь і способів діяльності в певному фаховому та міждисциплінарному контексті [36]. У такому ж 
смисловому значенні трактує поняття компетенції Е. Зеєр, зазначаючи значення цього поняття як інтегра-
цію знань, умінь і досвіду із соціально-професійною ситуацією, конкретною реальною діяльністю, деякі 
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внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, 
системи цінностей і відносини, які потім виявляються в компетентності людини [21, с. 9].

С. Шилов і В. Кальний у зміст поняття «компетенція» вкладають здатність, що ґрунтується на отриманих 
знаннях і досвіді, нахилах і цінностях, які той, хто навчається, отримує впродовж усього процесу навчання 
[40], а на думку А. Єгорова, компетенція є особистою власністю спеціаліста стосовно вирішення ним про-
фесійних завдань [9, с. 331]. В. Байденко вважає, що компетенція одночасно є:

– характеристикою здібностей особистості реалізовувати свої пізнання і досвід в успішній діяльності з 
високим ступенем саморегулювання, самооцінки, швидкої, гнучкої й адаптивної реакції на динаміку обста-
вин і середовища;

– особливістю кваліфікації (ступенів, рівнів);
– відповідністю кваліфікаційним вимогам з урахуванням регіональних потреб і запитів на ринку праці;
– вміннями виконувати особливі види діяльності та робіт залежно від поставлених завдань чи проблем-

них ситуацій [3].
У своїх дослідженнях В. Байденко трактує компетенцію як здатність виконувати щось ефективно та про-

дуктивно в певній конкретній галузі, вирішувати проблемні ситуації, приймати рішення [2, с. 51]. І. Галяміна 
вважає, що компетенція – це здатність і готовність застосовувати знання та уміння під час вирішення про-
фесійних завдань у різноманітних галузях: як у конкретній галузі знань, так і в галузях, слабо прив’язаних 
до конкретних об’єктів, тобто це – здатність і готовність проявляти гнучкість у мінливих умовах ринку праці 
[8, с. 7]. І. Пянковська зазначає, що компетенція – це взаємопов’язані особистісні якості професійної діяль-
ності, спрямовані на ефективне виконання своїх обов’язків у практичних завданнях [28]. Цікавим є висновок 
О. Субетта, який узагальнює поняття «компетенція» до системного утворення особистості учня і виступає 
компонентом його якості [33]. І. Ельникова стверджує, що компетенція – поняття, що характеризує сферу про-
фесійної діяльності, з якою індивід є добре обізнаним [35]. Компетенція – це те, на отримання чого претендує 
людина в процесі отримання навчального досвіду, це коло питань, в яких вона добре обізнана, має знання і 
досвід, і є характеристикою місця, а не особистості, тобто параметр соціальної ролі людини. Освітня компе-
тенція – це сукупність взаємопов’язаних смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня 
щодо певного кола об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особисто і соціально значущої про-
дуктивної діяльності; готовність людини до мобілізації та застосування знань, умінь, зовнішніх ресурсів для 
ефективної діяльності в конкретній життєвій чи професійній ситуації [39].

А. Хуторський переконливо доводить у своїх працях, що компетенція передбачає сукупність 
взаємопов’язаних якостей особи (знань, умінь, способів діяльності та досвіду) і є відчуженою, наперед зада-
ною соціальною вимогою (нормою) до освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної 
діяльності в певній сфері [40]. С. Бондар подає таке означення компетенції: «Компетенція – це здатність 
вирішувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, але й інтенсивною 
участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів». І далі наголошує, що «… компетенція – це здатність 
особистості діяти. Але жодна людина не діятиме, якщо вона може проявлятися лише в органічній єдності з 
цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистої зацікавленості в цьому виді діяльності. Отже, цін-
ності є основою будь-яких компетенцій» [4, с. 9].

Ю. Фролов і Д. Махотін визначають компетенцію як відкриту систему процедурних, ціннісно-смисло-
вих і декларативних знань, що містить взаємодіючі між собою компоненти (епістеміологічні – пов’язані з 
пізнанням, особистісні, соціальні), які активізуються (актуалізуються і збагачуються) в діяльності у міру 
виникнення реальних життєво важливих проблем, з якими стикається носій компетенції [37, с. 38].

Радою Європи було прийняте визначення п’яти ключових компетенцій, якими повинна володіти євро-
пейська молодь:

– політичні й соціальні компетенції;
– компетенції, пов’язані з життям в багатокультурному суспільстві;
– комунікативні компетенції, які є важливими для співпраці в соціумі;
– інформаційні компетенції, а також здатність учитися впродовж життя як основа безперервного навчання 

в контексті як особистого професійного, так і соціального життя [3]. Внаслідок короткого огляду поглядів 
на поняття «компетенція» можемо дати визначення компетенції як інтегрованого системного поняття, що 
є характеристикою особистості в плані реалізації завдань педагогічного процесу в реалізації особистості у 
професійній діяльності.

Спираючись на аналіз поняття «компетенція», можемо констатувати, що поняття «компетентність» (лат. 
сompetens – здібний) значно ширше і може трактуватися як володіння компетенцією; володіння знаннями, 
котрі дають змогу робити висновок про будь-що. Компетентісна в певній галузі людина володіє певними 
знаннями та здібностями, котрі дають їй можливість обґрунтовано судити про цю галузь й ефективно діяти 
в цій галузі, здебільшого професійній.

П. Решетніков, розробляючи свою концептуальну модель професійно-особистісного розвитку фахівця, 
пропонує спиратися на такі теоретичні твердження:

– компетентною є людина, яка мобілізує усі знання, вміння та навички для вирішення нетипових або 
непередбачуваних завдань у процесі професійної діяльності;
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– компетентність є позитивним результатом вирішення завдань у процесі професійної діяльності;
– компетентність не є абсолютною загальною категорією, оскільки особа може бути компетентною 

в  конкретній сфері, проте бути не обізнаною в інших. Ми дотримуємось думки, що компетентність фахівця 
буде визначатися повнотою виконаних завдань у класичній тріаді «знань – умінь – навичок», що інтегровані 
і трансформовані в професійні знання та забезпечують якість і склад професійних знань. Компетентність 
людини – це її теоретичний, практичний, творчий потенціал, зумовлений мотиваційним фактором, а також 
уміння зосередити свої надбання  на бажаний результат своєї діяльності або розширити свої можливості.

В енциклопедії освіти поняття компетентність трактується як коло питань, в яких людина добре розу-
міється, вміє аналізувати і застосовувати ці здатності у практичній діяльності, а компетентності у навчанні 
набуває молода людина не лише під час вивчення навчальної дисципліни чи групи дисциплін, але й за 
допомогою засобів неформальної освіти внаслідок впливу середовища [13, с. 408]. У тлумачних словниках 
термін «компетентність» визначається як поінформованість, обізнаність, авторитетність [7].

У «Словнику з педагогіки» Г. Коджаспірова компетентність визначається як «особисті можливості посадовця 
і його кваліфікація, що дає змогу брати участь в розробленні певного кола рішень або вирішувати питання самому 
завдяки наявності у нього певних знань, навичок; рівень освіченості особистості, який визначається ступенем 
оволодіння теоретичними інструментами пізнавальної та практичної діяльності» [20].

Е. Зеєр, А. Маркова, О. Овчарук та І. Родигіна розглядають компетентність як сукупність взаємопов’язаних 
компонентів (знання, уміння, досвід), що впроваджені в ефективну професійну та соціальну діяльність [14; 22].

Дж. Равен розглядає компетентність як існуючу властивість людини, що є результатом її освітнього 
процесу, окреслена високим рівнем умілості, самореалізації та саморозвитку. Цей дослідник визначає ком-
петентність як особливе вміння, що забезпечує продуктивну діяльність у конкретній галузі, передбачає 
вузькопрофільні знання, особливого роду предметні навички, способи мислення і рівень усвідомленої від-
повідальності [29]. Р. Мільруд розглядає компетентність як особистісні надбання та потенціал, що залежний 
від компетенцій і служить для співіснування в суспільстві [23].

А. Хуторський компетентність визначає як сукупність особистісних якостей учня (ціннісно-смислових 
орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його діяльності в певній соціально й 
особистісно значущій сфері, і як процес це – володіння учнем відповідною компетенцією, включаючи його 
особистісне ставлення до предмета діяльності як усталену якість особистості (сукупність якостей) учня і 
мінімальний досвід діяльності в цій сфері. Цей дослідник трактує поняття «компетентність» як володіння 
людиною відповідною компетенцією і яке характеризується її ставленням до цієї компетенції та її пред-
метної діяльності. Також у своїх працях він визначає компетентність як сукупність набутих якостей і деяку 
обізнаність у галузі свої діяльності, або компетентність передбачає мінімальний досвід застосування ком-
петенцій [39, c. 61].

У Державному стандарті професійної освіти компетентність трактується як професійні знання, навички 
та досвід у спеціальності, відповідальне ставлення до своєї діяльності, прагнення особистості до самовдос-
коналення своїх знань і вмінь для забезпечення якості своїх функціональних обов’язків [12, с. 96].

І. Зимня розглядає компетентність як багатоскладову систему, яка містить такі компоненти: мотивацій-
ний (готовність до прояву компетентності); когнітивний (знання суті своїх компетентностей); поведінковий 
(бути компетентним у будь-яких стандартних і нестандартних ситуаціях); ціннісно-смисловий (усвідом-
лення змісту компетентності та рівня відповідності застосування); емоційно-вольовий (вміння регулювати 
власні поведінкові дії) [34].

І. Зимня трактує компетентність як комплекс компетенцій, необхідних для соціальної та професійної 
діяльності.

Аналізуючи дослідження зарубіжних педагогічних джерел поняття «компетентність», можемо зазна-
чити, що зарубіжні вчені застосовують цю дефініцію для узагальнення таких індивідуальних якостей, як 
здатність відповідати індивідуальним і соціальним потребам. Відповідно до європейських стандартів, ком-
петентність – це здатність професійно виконувати свої обов’язки чи роботу, фундаментальними компонен-
тами якої є знання, вміння, навички, а наслідком взаємодії яких є певні досягнення.

У матеріалах Болонського процесу поняття компетентності застосовують для формулювання базових 
завдань вищої освіти, характеристики прогресивної дії від навчально-освітніх норм до соціально-професій-
ного становлення особистості.

Ю. Татур у своїх працях зазначає, що «… компетентність фахівця з вищою освітою – це виявлені ним 
на практиці прагнення і здатність реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід, особистісні якості і 
так далі) для успішної продуктивної діяльності в професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи соціальну 
значущість і особистісну відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її постійного удоско-
налення» [16, с. 9].

Не можна не погодитися з Т. Байбарою та Н. Бібік, які трактують компетентність як володіння індивідом 
компетенцій, однак ні знання, ні вміння, ні досвід не є цілісною компетентністю [36, с. 26].

Проаналізовані вище тлумачення поняття компетентності дають підстави стверджувати, що компетент-
ність – це здатність застосовувати знання, вміння та досвід у певному колі діяльності, яка формується в про-
цесі цієї діяльності. Тож можемо зазначити, що компетентність – характеристика професійної діяльності, 
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яку трактуємо як здатність особи виконувати функціональні обов’язки на своїй посаді чи кваліфіковано 
виконувати свою роботу.

Останнім часом у дискусіях щодо змісту понять «компетенція» і «компетентність» з’явилось поняття 
«професійна компетентність». Міжнародний департамент стандартів навчання, досягнення та освіти 
(IBSTPI) у змісті професійної компетентності ототожнює «компетентність» із здатністю професійно вико-
нувати особисто певні функції, спрямовані на досягнення певних кваліфікаційних стандартів [11].

Професійна компетентність розглядається вченими як професійне покликання чи професійний обов’язок, що 
сформований професійною освітою та соціальною роллю професії в суспільстві. Л. Анциферова, Ю. Варданян, 
Е. Зеєр і С. Іванова визначають професійну компетентність як сукупність знань, умінь і професійних навиків, як 
здатність постійно бути готовим до професійної діяльності на рівні визначених державою стандартів і відпові-
дати вимогам суспільства, як здатність до постійного вдосконалення своїх професійних компетенцій [21; 1; 18].

А. Хуторський професійну компетентність розглядає як цілісність ключових, базових і фахових ком-
петенцій. Ключовими вчений називає компетенції, які необхідні для будь-якої професійної діяльності, 
пов’язані з успіхом особистості. До базових зараховує ті компетенції, що відображають специфіку теоретич-
них надбань професійної діяльності. Фахові (спеціальні) компетенції відображають специфіку професійної 
діяльності особистості [40].

Базовими компонентами професійної компетентності, як зазначає Л. Карпова, є такі: мотиваційний (заці-
кавленість, мотив, ціль), який формує загальнокультурну, особистісно-орієнтовану та соціальну компетент-
ності; предметно-практичний компонент, що містить методологічну, практично-діяльнісну, дидактико-мето-
дичну, спеціально-наукову, економіко-правову, екологічну, інформаційну, управлінську та комунікативну 
сфери; компонент саморегуляції, що формує психологічну компетентність та аутокомпетентність як адек-
ватне уявлення про свої соціально-професійні характеристики [19].

Е. Зеєр основними компонентами професійної компетентності вважає соціально-правову компетентність, 
спеціальну компетентність, персональну компетентність та аутокомпетентність [21]. О. Олексюк розглядає 
професійну компетентність як володіння знаннями, уміннями, нормативами, необхідними для виконання 
професійних обов’язків, психологічними якостями, а також як реальну професійну діяльність відповідно до 
еталонів і норм [27, с. 13].

Н. Волкова у своїх працях ототожнює професійну компетентність із професіоналізмом, що формується 
на основі комплексних професійних знань, психолого-педагогічних, соціальних навичок і професійного 
досвіду [6, с. 418]. А. Маркова виділяє окремі значущі проблемні аспекти під час формування професійної 
компетентності: компетентність не завжди визначає рівень освіченості людини; компетентність формується 
соціально-психологічними якостями, що необхідні для самостійної та відповідальної професійної діяль-
ності; підставою для визначення професійної компетентності є оцінка кінцевого результату діяльності [22].

Вчені Т. Браже та Н. Запрудський розглядають професійну компетентність як систему інтегрованих ком-
понентів (знання, уміння, навички і так далі), що є платформою здійснення професійної діяльності. О. Лєбє-
дєва слушно зазначає, що компетентність – це вміння діяти у невизначених ситуаціях, вміти працювати та 
навчатися в команді [22].

Відповідно до вчень Д. Дьюї, М. Мід, П. Сорокіна, В. Воллера, К. Юнґа, професійна компетентність 
виступає інструментом співіснування, співпраці в соціумі, оскільки саме професійне становлення індивіда 
є запорукою зрілості, самозадоволення, самооцінки та власної значущості в суспільстві. Зарубіжні педагоги 
Д. Прістлі та Л. Томпсон висвітлюють професійну компетентність як інтегровану систему взаємодоповню-
ючих знань, високих моральних норм і професійного кодексу. Удосконалення професійної компетентності 
формується протягом усього періоду професійної діяльності, оскільки рівень розвитку самого суспільства 
досить швидко розвивається у напрямі європейського прогресу, а здатність мобілізуватися до швидкоплин-
них змін – це теж властивість професійної компетентності, яка реалізується впродовж усього життя.

Висновки. Отже, аналіз понять «компетенція», «компетентність» і «професійна компетентність» засвід-
чує, що нема єдиного підходу до їх трактування, проте є багато спільного у їх визначенні вченими. Узагаль-
нюючи проаналізовані підходи, можемо зазначити, що компетенція – це коло питань, у яких людина добре 
обізнана, а компетентність – це інтегративна характеристика особистості, яка є результатом набуття ком-
петенцій. Компетентність як результат засвоєння та опанування компетенціями має характер готовності до 
діяльності, а професійна компетентність – це якість, яка дає змогу людині ефективно здійснювати свою про-
фесійну діяльність і досягати високих результатів у професійній діяльності. Напрям професійної діяльності 
формує різновид складників професійної компетентності та їхніх особливостей, які повинні відповідати 
запитам сучасного ринку праці, забезпечуючи конкурентоспроможність фахівця.

До подальших напрямів дослідження зараховуємо визначення і трактування понять «компетенція», «ком-
петентність» і «професійна компетентність» для фахівців спеціальності будівництва та цивільної інженерії.
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Дольникова Л. В., Наконечная М. В. Теоретико-методологический анализ понятий «компетенция», 
«компетентность» и «профессиональная компетентность»

В статье проанализированы и обоснованы теоретические подходы к определению понятий «компетенция», «ком-
петентность» и «профессиональная компетентность», рассмотрены их содержание, суть и взаимосвязь. Освещены 
взгляды и трактовки этих понятий украинскими и зарубежными учеными. Обобщены и уточнены содержание и сущ-
ность понятий «компетенция», «компетентность» и «профессиональная компетентность», определены их струк-
турные компоненты.

В исследованных научно-педагогических источниках однозначная трактовка учеными данных понятий отсутству-
ет, однако проанализирована их связь.

Компетенцию освещено как знания, опыт и навыки; компетентность – как владение компетенциями в конкретной 
отрасли; профессиональную компетентность – как установленный и сложившийся уровень профессионализма специ-
алиста в его профессиональной деятельности. В статье рассмотрены ключевые компетенции, принятые как обяза-
тельные Советом Европы на основе концепции профессионально-личностного развития специалиста.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, знания, умения, опыт, со-
циальная и профессиональная деятельность.

Dolnikova L. V., Nakonechnaya M. V. Theoretical and methodological analysis of the concepts «competence», 
«competency» and «professional competency»

The article analyzes and substantiates the theoretical approaches to the definition of the concept of «competence», «compe-
tency» and «professional competency» and their content, essence and interconnection are considered. The views and interpreta-
tion of these concepts by Ukrainian and foreign scholars are highlighted. The content and essence of the concepts of «competen-
cy», «competence» and «professional competency» are generalized and specified, their structural components are determined.

In the investigated scientific and pedagogical sources there is no definite interpretation of these concepts by scientists, but 
their connection is analyzed.

Competence is described as knowledge, experience and skills, competency – as a competence in a particular field, profes-
sional competency as established and formed level of professionalism of a specialist in his professional activities. The article 
considers the key competencies that are accepted as binding by the Council of Europe on the basis of the concept of professional 
and personal development of a specialist.

Key words: competence, competency, professional competency, knowledge, skills, experience, social and professional  
activities.
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УДК 78.421:793.3

Зорін В. В.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КЛАСІ

У статті надано методичні рекомендації, доцільні для використання піаністами-концертмейстерами у роботі в 
хореографічному класі. Порівняно з музичним супроводом інших виконавців, цей тип професійної діяльності потребує 
наявності додаткових навичок і вмінь. Виділено провідну роль ритмічного начала, що виступає основою для ство-
рення хореографічного цілого. Підкреслено, що концертмейстер повинен мати широкий спектр знань, пов’язаний зі 
специфічною термінологією, яка має стосунок до практики танцю, історичними відомостями щодо функціонального 
призначення, особливостей виконання, характеру руху. Через зростання ролі комп’ютерного обладнання та його поши-
рення в усіх сферах людської життєдіяльності необхідна наявність навичок їх практичного застосування. Зазначено, 
що концертмейстер-піаніст має вміти використовувати програмне забезпечення для відтворення, редагування та по-
ширення аудіозаписів. Унаслідок застосування мережі Інтернет виникає можливість пошуку аудіофайлів потрібних 
музичних творів, аналізу їх різних версій і створення власних аранжувань.

Ключові слова: концертмейстер-піаніст, хореографія, танець, ритм, програмне забезпечення, методичні реко-
мендації, професійна діяльність.

Є чимало можливостей для реалізації професійного потенціалу піаніста-концертмейстера. Найбільш 
поширеною є робота піаніста з музикантами-вокалістами, інструменталістами, диригентами. Цей тип 
виконавської діяльності сприймається як той, що органічно витікає з процесу навчання піаніста на фор-
тепіанному відділі у вищому навчальному закладі. Він генетично пов’язаний з освітнім процесом, адже 
чимало уваги приділяється ансамблевій грі, концертмейстерській практиці. Проте в подальшій професійній 
діяльності можливе й інше застосування навичок роботи концертмейстером – у співпраці з представниками 
інших творчих галузей, як-от у хореографічному класі. Питання, яким треба приділяти увагу під час роботи 
з танцюристами, є малодослідженими, а отже, заслуговують на розгляд у контексті сучасного науково-педа-
гогічного дискурсу.

Принципи музичного оформлення уроку класичного танцю висвітлюються в праці Л. Ярмолович. Певні 
аспекти взаємодії музики та танцю розкриваються в дослідженні Б. Асаф’єва. Хоча нині специфіці профе-
сійної діяльності піаніста приділено ряд робіт сучасних науковців, окремі питання особливостей співпраці з 
хореографами представлені у працях таких українських теоретиків і практиків концертмейстерської справи, як 
О. Філенко та І. Кравченко. Їхній підхід до аналізу цього питання хоча й дає змогу зробити висновки, що мають 
практичний характер, проте чимало аспектів потребують додаткового та більш ґрунтовного дослідження.

Мета статті полягає у виділенні методичних аспектів, пов’язаних із концертмейстерською діяльністю 
піаніста в хореографічному класі. Реалізація поставленої мети не передбачає здійснення диференціації між 
роботою над відпрацюванням хореографічних чи акробатичних вправ і музичним оформленням цілісної 
танцювальної постановки, адже вихідним пунктом виступає аналіз сутнісних відмінностей у роботі кон-
цертмейстера хореографів.

Концертмейстер-піаніст є виконавцем, чиї функціональні обов’язки є надзвичайно широкими. Його 
робота полягає у здатності практично втілити обізнаність у багатьох сферах. Концертмейстер має представ-
ляти себе як технічно досконалого артиста, що здатний відповідати високим вимогам, які висуваються перед 
будь-яким музикантом-солістом. Це – знання музичного класичного репертуару, вміння грати з дотриман-
ням усіх вимог, що висуваються у кожному творі, з урахуванням його технічних і художніх особливостей. 
Проте ці професійні здобутки не є вичерпними для концертмейстера. Чимало авторів справедливо ствер-
джують про те, що концертмейстер часто-густо виступає у ролі викладача, відпрацьовуючи проблемні місця 
з виконавцем-солістом. Будучи більш обізнаним і маючи чималий досвід роботи з різними викладачами з 
фаху, піаніст може акумулювати його та підштовхувати до створення методичного підходу, що поєднав би 
позитивні аспекти їхніх напрацювань у сфері педагогіки.

Коли йдеться про роль концертмейстера на заняттях хореографією, його діяльність значно відрізняється 
від тієї, яка представлена під час акомпанування іншому музиканту. Насамперед, єднання музики та танцю 
становить складне явище синтетичного характеру. Хоча музика може існувати відокремлено від танцюваль-
ного начала, проте танець без музичного супроводу зустрічається досить рідко. Б. Асаф’єв підкреслював, 
що танець не може бути повністю позбавленим музичного начала: «Танець... не самостійний, бо потребує 
для свого втілення наявності ритму, що звучить, хоча б таке звучання зводилося до підкреслення тільки 
ритмічної формули, поза запліднення її мелодійним і гармонійним змістом» [1, с. 32]. Саме завдяки тісному 
взаємозв’язку танцю та музики може виникати екстатичний стан, коли відбувається взаємне доповнення цих 
мистецьких сфер і розкриття тих потенційних можливостей, що могли існувати в «зародковому» стані та 
ніколи не розкритись без їхньої взаємодії.

Незалежно від того, чи музика супроводжує одного танцюриста чи цілий колектив, найбільш важли-
вим аспектом постає дотримання ритмічної точності. Справді, доповнюючи гру музиканта-соліста, кон-
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цертмейстер буде неодмінно звертати увагу на ритміку та метричну спільність. Проте у разі танцювального 
колективу фортепіано не лише виступає підтримкою солістів, але й організовує сферу моторики, зумовлює 
чіткість рухів та їх відповідність музичному началу.

Під час роботи в класі хореографії концертмейстер повинен дотримуватись ряду настанов. Насамперед, 
він має бути обізнаним у танцювальній термінології, адже піаніст повинен розуміти вказівки та зауваження, 
які робить викладач-балетмейстер учням. «Музикант, який працює в хореографічному класі, повинен вільно 
розбиратися в специфічній балетній термінології, розуміти характер базових рухів класичного, народно-сце-
нічного екзерсису, мати уяву про найбільш значимі балетні прізвища і явища, бути в курсі подій сучасного 
хореографічного світу» [2, с. 120]. Ця навичка досягається також завдяки ознайомленню з теоретичними 
працями, присвяченими мистецтву танцю, і через практику спільної роботи з танцівниками. Якщо концерт-
мейстер вивчає праці, пов’язані з методикою та специфікою танцювальних рухів, то він може грамотно 
зробити зауваження учням і навіть складати комбінацію рухів. Причому йдеться не лише про знання назв 
тих чи інших позицій, рухів, але й про те, який саме тип руху вони передбачають. Адже є чимало деталей, 
пов’язаних із виконанням кожного руху, де будуть відігравати значення його характер (плинність, зв’язність, 
м’якість або чітке акцентування, різке завершення, швидкий і короткий рух).

Сфера ритму, яка є визначною для занять хореографією, потребує від піаніста вміння передбачати очіку-
вання викладача-балетмейстера. Завдяки тому, що виконання певних рухів може потребувати дещо більше 
часу, ніж це надається за ритмічно точного відтворення музичного матеріалу, концертмейстер має тонко 
відчувати потребу в певному прискоренні чи, навпаки, уповільненню гри. Надзвичайно важливим є питання 
темпу та його ролі у створенні художнього цілого. Концертмейстер повинен вміти виокремлювати ключові 
моменти твору задля того, щоб у разі вимоги прискорення темпу, яка б йшла від викладача-хореографа, піа-
ніст міг відтворити основні лінії та випустити ті, що мають більш вторинний характер.

Неодмінною вимогою для кожного концертмейстера є знання специфіки різних танців. Кожен із них, 
пов’язаний із певним історичним контекстом, стилем, візуальним оформленням і, відповідно, має особли-
вості звукового рівня. Мається на увазі не лише метроритмічна характеристика, де будуть акцентуватись 
сильні чи слабкі долі такту, але й те призначення, яке виконував той чи інший танець у конкретно-істо-
ричний момент. Залежно від призначення та національної належності танцю має змінюватись особливість 
подачі звуку, власне саме темброве забарвлення звучання фортепіано.

Досить влучно підкреслено вимоги, що висуваються до самого музичного матеріалу, який використо-
вується під час хореографічного заняття, в праці Л. Ярмолович: «Під музичним оформленням уроку треба 
розуміти музичну композицію, що огорнута в завершену форму, побудовану за характером, фразуванням, 
ритмічним малюнком, динамікою в повній відповідності до танцювального руху, яка ніби зливалась із ним 
в єдине ціле. Ця композиція має підкреслювати всі особливості цього танцювального руху засобами його 
музичної характеристики і, відповідно, допомагати учню творчо підвищувати якість власного виконання» 
[4, с. 11]. Питання репертуарного забезпечення є чи не найважливішим у роботі концертмейстера у класі 
хореографії. Більшість танцюристів повинна виконувати досить різнорідний матеріал, який пов’язаний із 
різними стильовими напрямами. Відповідно, піаніст має не лише бути здатним виконати твір, що належить 
до сфери академічного музикування, тобто зафіксованого у нотному тексті, але й до зразків неакадемічних 
музичних практик. Тобто тут ідеться також про вміння майстерно та швидко вміти «підібрати» твір на слух, 
адаптувати його до фортепіанного виконавства та змінювати темп. І. Кравченко виділяє цю різноплановість, 
якою має володіти концертмейстер хореографів і підкреслює необхідність мати теоретичні музикознавчі 
знання. «Концертмейстерська хореографічна спеціалізація висуває високі вимоги також до рівня професій-
ної виконавської майстерності, яка передбачає вільне читання з листа, добре знання гармонії, аналізу музич-
ного твору. Репертуар концертмейстера хореографічних дисциплін має містити твори української та світової 
класики, сучасних композиторів різноманітних творчих напрямів» [2, с. 120].

Попри те, що ці навички корелюють із тими, які висувались перед концертмейстерами в попередній 
професійній практиці, починають виникати нові вимоги, що актуалізуються у час розвитку комп’ютерних 
технологій. Завдяки залученню сучасного програмного забезпечення, можливостей, які надає мережа Інтер-
нет, концертмейстер може «поповнювати нотну бібліотеку новими творами, слухати аудіозаписи кращих 
музикантів, дивитися хореографічні вистави і концерти, відеозаписи занять із хореографії тощо. Сучасний 
концертмейстер активно впроваджує в навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерні технології, 
використовує методику роботи з Інтернет-технологіями (відвідування хореографічних, музичних сайтів, 
пошук спеціальної літератури, нотних прикладів), а також методику використання навчальних відео-про-
грам» [2, с. 121].

Окрім пошуку нотних прикладів і записів, сучасний концертмейстер хореографів має також залучати 
аудіо та відео під час уроків. Подібний підхід сприяє розширенню можливостей концертмейстера та свід-
чить про появу нових навичок і знань, які можуть стати у нагоді задля відтворення фонограми. Аудіозаписи 
доцільні для використання під час роботи над хореографічними етюдами або під час постановки концерт-
них номерів і відпрацювання їхніх окремих елементів. Під час роботи з певними носіями даних найбільш 
зручними є карти пам’яті, що мають великий об’єм пам’яті та не надто вразливі до вібрацій та пошко-
дження якості. Через те, що в кожному конкретному випадку для хореографів потрібний музичний матеріал  
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певної тривалості, визначеного характеру інструментального та вокального оформлення, необхідно прово-
дити моніторинг різних версій однієї й тієї самої композиції. Їх аналіз і подальша обробка концертмейсте-
ром виступають завданням, що має прогресивний і доцільний характер.

Застосування програмного забезпечення може бути спрямоване на обробку вже наявних записів – їх 
скорочення, поєднання різних композицій, зміну темпу, редагування гучності окремих епізодів. О. Філенко 
вказує на провідне значення цих можливостей, які відкриваються в питанні взаємодії концертмейстера та 
балетмейстера-постановника над музичним супроводом, що завдяки програмному забезпеченню може від-
буватись і в дистанційному режимі: «Також комп’ютерні технології забезпечують у разі потреби редагу-
вання аудіозапису. Постановник на свій розсуд може внести корективи до фонограми (скоротити її, зро-
бивши купюру, змікширувати її з іншою фонограмою, змінити темп її відтворення, не змінюючи при цьому 
тональність (що було неможливим за часів використання аналогових носіїв), редагувати гучність звучання 
фрагментів запису і таке інше)» [3, с. 258]. Дослідники виділяють той потенціал, який може містити у собі 
використання програмного забезпечення задля створення цифрових аналогів унікальних аудіоверсій. За 
допомогою певних комп’ютерних програм можна не лише скопіювати аналоговий запис і відкоригувати 
певні недоліки, пов’язані з шумами, динамікою та іншими дефектами, що можуть утворитися в процесі 
використання.

Робота концертмейстера в хореографічному класі має ряд особливостей, пов’язаних із цим типом про-
фесійної діяльності. На відміну від дуетної чи ансамблевої гри, яка можлива під час супроводу інших музи-
кантів, співпраця з танцюристами вимагає формування ряду додаткових вмінь і навичок. Сюди можна зара-
хувати знання специфічної термінології, пов’язаної з хореографічними рухами, позиціями, комбінаціями. 
Окрім того, концертмейстер повинен особливу увагу звертати на сферу ритму, яка є визначальною для цього 
типу творчої діяльності. Завдяки тому, що в танцювальному класі використовується не лише матеріал, який 
виконується наживо, але й аудіозаписи, концертмейстер має вміти працювати з комп’ютерним обладнанням, 
програмним забезпеченням, яке дає змогу не лише відтворювати музичний матеріал, але й здійснювати його 
обробку та корекцію.
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Зорин В. В. Методические аспекты работы пианиста-концертмейстера в хореографическом классе
В статье представлены методические рекомендации, целесообразные для использования пианистами-концер-

тмейстерами в работе в хореографическом классе. По сравнению с музыкальным сопровождением других исполни-
телей, данный тип профессиональной деятельности требует наличия дополнительных навыков и умений. Отмечена 
ведущая роль ритмического начала, выступающего основой для создания хореографического целого. Подчеркнуто, 
что концертмейстер должен иметь широкий спектр знаний, связанных со специфической терминологией, которая 
имеет отношение к практике танца, историческими сведениями относительно функционального назначения, особен-
ностей исполнения, характера движений. Из-за возрастания роли компьютерных технологий и их распространения во 
всех сферах человеческой жизнедеятельности необходимо наличие навыков их практического применения. Отмечено, 
что концертмейстер-пианист должен уметь использовать программное обеспечение для воспроизведения, редакти-
рования и распространения аудиозаписей. Благодаря применению сети Интернет появляется возможность поиска 
аудиофайлов нужных музыкальных произведений, анализа их различных версий и создания собственных аранжировок.

Ключевые слова: концертмейстер-пианист, хореография, танец, ритм, программное обеспечение, методические 
рекомендации, профессиональная деятельность.
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Zorin V. V. Methodical aspects of work of pianist-concertmaster in choreographic class
The article presents methodical recommendations that are suitable for use by pianists-concertmasters in the choreographic 

classroom. Compared with the music of other performers, this type of professional activity requires additional skills and abil-
ities. The leading role of the rhythmic beginning, which serves as the basis for creating a choreographic whole, is noted. It is 
emphasized that the concertmaster must have a wide range of knowledge related to specific terminology of dance practice, 
historical information on functional purpose, peculiarities of execution, character of movement. Due to the increasing role of 
computer equipment and its distribution in all spheres of human life, the skills of their practical application are required. It is 
noted that the pianist should be able to use the software to play, edit and distribute audio recordings. Due to the use of the Inter-
net, it is possible to search audio files for the desired music, analyze their different versions and create their own arrangements.

Key words: concertmaster-pianist, choreography, dance, rhythm, software, methodical recommendations, professional 
activity.
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Ikonnikova M. V.

PROFESSIONAL TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 
IN GERMANY: CONCEPTUAL FRAMEWORK

The article deals with the problem of professional training of foreign language teachers in Germany through the prism of the 
main conceptual framework. It is highlighted that the requirements for professional training and retraining of foreign language 
teachers put forward the need to cultivate modern and competitive specialists who are able to update the content of the educa-
tion process today. It is specified that professional training of foreign language teachers in Germany is based on the principles 
of continuity, integrativity, cultural development and professional growth. It is concluded that German training programmes 
for foreign language teachers are accorded with their needs for an integrated application of the knowledge obtained during 
professional pedagogical training.

Key words: language education, foreign language teacher, philologist, professional training, concept, Germany, Ukraine.

The constant increase in data interchange, activity of mass media and modernization of social sciences, human-
ities and scientific knowledge push the reformation and the reorganization of teacher education in higher education 
institutions, including language education not only in Ukrainian universities, but also in theory and practice of other 
countries all over the world. Consequently, the requirements for professional training and retraining of foreign 
language teachers, the humanization of education, the shift in educational goals and the provision of the right to 
pedagogical autonomy highlight the need to cultivate modern and competitive specialists who are able to update the 
content and teaching and learning technologies incorporated into the education process. Indeed, a highly qualified 
foreign language teacher must be theoretically, practically, psychologically, methodically and scientifically ready 
for intellectual and creative professional activity and lifelong learning. The foreign language teacher of the new gen-
eration operates within the wide system “the individual – the society – the individual” and, as a result, the criteria for 
professional activity, methods, forms and modes of teaching are changing and the need for constant practice in the 
context of theoretical training is increasing. The modern society puts forward new values in professional training of 
foreign language teachers, namely the graduate must be willing to cooperate with others in the process of promoting 
culture, exchanging information, the modes of activity and share the experience of self-realization.

It must be noted that the existing standards for language education in Ukraine provide some freedom outlining 
the compulsory content of education and those qualities and skills future foreign language teachers should possess. 
However, they still do not allow the necessary flexibility of the education process. The German system of teacher 
education is very dynamic and has undergone some significant changes in the recent years. In Germany up to 2004, 
they did not have standards and teacher training was provided in accordance with the decrees of the Ministers of 
federal lands and original concepts designed by every German university. The Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affairs of the Länder has adopted a single standard of psychopedagogical courses for 
training different subject teachers that is valid for all German universities. It contributes to achieving the singularity 
of the requirements for future foreign language teachers in the context of the education environment in general. In 
this document, the competences are divided into four competency-based fields, such as study, personality building, 
assessment and readiness for lifelong learning. Within each competence one can identify theoretical and practical 
knowledge, abilities and skills required for professional pedagogical activity. In addition to the theoretical compo-
nent of teacher training, the practical one is rather intensified.

Thus, this study aims to analyze the conceptual framework of professional training of future foreign language 
teachers in Germany and, subsequently, outline some relevant recommendations for a qualitative update of that in 
Ukraine based on the positive aspects of such experience.

It must be noted that professional training of language teachers abroad and in particular in Germany has been 
disclosed by many Ukrainian scholars (N. Avsheniuk, V. Bazova, N. Bidyuk, Yu. Holovatska, O. Komochkova, 
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V. Korniienko, O. Martyniuk, O. Serhieieva et al.). Individual aspects in professional training of foreign language 
teachers have been analyzed by some foreign scholars (R. Beer, S. Blömeke, M. Hutz, H. Piepho, E. Terhart et al.). 
However, profound researches on the problem of conceptual framework for professional training of foreign lan-
guage teachers in Germany should be updated.

While researching, the following methods have been used: individualization and generalization, systematization, 
deduction and induction, synthesis and analysis.

Already in 2002, M. Grenfell, professor at University of Southampton, pointed out to a great diversity in con-
texts, needs and approaches of teacher education across Europe and highlighted the need to reach a consensus in the 
context of salient issues of organisation, content and structure of it. Within the framework of the current research, 
we believe it necessary to present his views on European language teachers of tomorrow:

a) a Common European Framework of Reference for Language Teacher Training should be developed, to pro-
vide a common understanding of the different processes and components involved, guidelines for good practice, a 
framework for assessing trainees, and a framework of recognised levels of professional expertise;

b) an accreditation system should be established to provide a basis for comparability, and to recognise flexible 
routes to the status of qualified teacher at European level;

c) a major European resources service should be established, including a portal web-site, to provide access to 
information and online materials for language teachers and teacher trainers;

d) the development of arrangements for dual qualifications should be further encouraged;
e) closer cooperation should be encouraged between training institutions and partner schools, and between edu-

cation departments and language departments;
f) all in-service training courses should be accredited at local or national level;
g) an Advisory Group on European Teacher Training should be established to work with national agencies to 

co-ordinate key aspects of language teacher training;
h) European Qualified Teacher Status should be introduced, qualifying its holders to teach in any member state, 

and to use the title “European Teacher”;
i) teacher trainees should be required to achieve agreed levels of linguistic competence corresponding to their 

specialist, semi-specialist or non-specialist teacher status;
j) language teachers should be trained in the skills and approaches necessary to make students aware of their role 

as European citizens, and more training materials should be developed to support this training;
k) all teachers should be trained in using ICT approaches for interactive use with pupils in the classroom [5].
In Germany, modern integration processes in the development of theory and practice of foreign language teacher 

training are based on the principles of continuity, integrativity, cultural development and professional growth of for-
eign language teachers. These processes are also characterized by development, continuing and recurrent advanced 
training, which is aimed at modernizing teacher training programmes implying constant personal and professional 
growth of the European foreign language teacher [1]. Therefore, one can assume that professional training of foreign 
language teachers in Germany attempts to adhere to the requirements of today and seeks to meet the needs of both 
teachers-to-be and society.

As rightly pointed out by A. Dehmel, the arguably most important reform of teacher education in Germany was 
the introduction of the so-called “concept of learning areas” (Lernfeldkonzept) in 1996 [4]. Based on these learning 
areas, teachers develop complex, cross-curricular teaching and learning arrangements, which mirror the challenges 
of the world of work and confront the students with comprehensive tasks and activities. The construction of such 
arrangements requires, amongst other things, close cooperation between teachers, as well as between the teaching 
staff and the training companies. Consequently, the introduction of the concept of learning areas has led to job 
enrichment for teachers since their responsibilities have increased and their work tasks have become more complex 
[4, p. 37].

As a result of the decentralized system of education management, the specifics of professional training of future 
teachers in German federal lands depends on the subject of teaching and the type of education (primary or second-
ary). Thus, teacher-training programmes differ in both the content and volume. Under the conditions of the Bologna 
process, the first stage of theoretical training was reformed and the three-cycle degree system was introduced. How-
ever, several federal states did not support the innovations, so some German universities continue training teachers 
according to the traditional model, that is “long” (one-tier) programmes (Mecklenburg-Vorpommern and Sachsen). 
In Baden-Württemberg, Bayern and Saarland, the three-cycle degree system of training is provided only to voca-
tional education teachers. Sachsen-Anhalt and Thuringia offer both approaches [2; 9].

M. Hutz states that teacher training in Germany is divided into three stages: a higher education course, practical 
pedagogical training in a school setting and in-service training for fully employed teachers (see Table 1) [6, p. 3].

As one can see from Table 1, Stage 1 (higher education course) consists of the main subjects (at least two), 
educational studies at a university, practical training or student teaching semester. Stage 2 (preparatory service) 
involves practical training in a school setting as well as the attendance of courses at a teacher seminar (from 18 to 
24 months). In addition, it includes guided and autonomous teaching and is supervised by mentors in schools and 
teacher seminars and concludes with Second State Examination. Stage 3 (in-service training) ensures teacher pro-
fessional development.
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Table 1
The overview of teacher training in Germany

Stage Institutions Duration Content Examination
Stage 1: Higher 
education course

Universities: Universities of 
education (Pädagogische Hoch-
schulen)

BA: 3 to 4 years + 
MA: 1 to 2 years 
(Formerly “First State 
Examination”: 4 to 5 
years)

At least two major 
subjects and educational 
studies; short-term 
practical training or stu-
dent teaching semester 
(Praxissemester)

MA or First State 
Examination (final 
thesis, oral and writ-
ten exams)

Stage 2: Prepara-
tory service

Teacher seminars (Ausbildungs-
seminare) and assigned schools 
(Ausbildungsschulen)

1,5 to 2 years Practical training;
a) school setting: obser-
vation of teaching and 
guided teaching;
b) teacher seminar: 
reflection of teaching 
and learning processes

Second State Exami-
nation

Stage 3: Continu-
ing education

Institutions of teacher training 
at regional and local level and 
individual schools

Single days Lectures, workshops 
or seminars on various 
aspects of teaching

Individual certificates

Source: [6]

In Germany, foreign language teachers used to be considered as philologists and teachers of German as a foreign 
language – Germanists, therefore practical training in school followed theoretical training. As a result, the connec-
tion between two kinds of training was not integrative, since teacher training was not focused on the principle of 
integrity [10, p. 12]. Professional training of a philologist aims to transfer certain theoretical knowledge and simul-
taneously develop methodological thinking of future specialists in order to develop their ability to conduct scien-
tific researches in the field of philology and related scientific fields. The aim of professional training of a foreign 
language teacher is formulated rather differently: scientific training is not a priority and is merely supplemented by 
relevant training for future professional activities. Thus, the difference between the systems of professional train-
ing of philologists and foreign language teachers consists in the fact that professional training of foreign language 
teachers is not limited to scientific knowledge of a particular subject (group of subjects), but covers the aspect of 
professionalization.

M. Huzt indicates that the prototypical route for teaching foreign languages in Germany is a five-year bachelor/
master programme and illustrates it on the example of training a teacher of English as a Foreign Language. Thus, 
future teachers of English as a Foreign Language are likely to master the following fields: 1) English language 
skills; 2) area and cultural studies; 3) linguistics; 4) literature; 5) teaching English as a Foreign Language (TEFL). 
It must be noted that future teachers must also gain practical experience in schools (primary or secondary school). 
Such placements are supervised by university lecturers and are accompanied by special courses related to teaching 
experience [6, p. 6].

So, professional training of foreign language teachers in Germany is based on the following principles:
1. The philological component in the content of professional training plays an important role. However, the con-

tent is mainly determined by didactic interest. Linguistic, literary and cross-cultural training is considered through 
the prism of theory and practice of teaching a foreign language.

2. Pedagogy, didactics, learning theory, psychology, sociology and other sciences are also essential.
3. The relevant scientific areas are also those that interpret the native language and the national social culture 

in their relation to a foreign language and the corresponding socio-cultural context (for example, regional studies).
4. A crucial role is played by practical skills, namely the knowledge of a foreign language and the ability to 

conduct learning activities acquired during school placement. Future teachers should as early as possible come into 
contact with the practice of conducting classes (attend, evaluate and analyze them) in order to comprehend the rela-
tivity of theoretical aspects. This way from practice to theory is an element of methodical training [1].

Many German scholars (R. S. Baur, G. Henrici, F. Klippel, H. J. Krumm, G. Neuner, H. J. Vollmer, G. Zim-
mermann, W. Zydatiß) state that training programmes for foreign language teachers should be accorded with the 
principle of integrativity in view of the needs of future teachers for an integrated application of the knowledge 
obtained during professional pedagogical training. Extensive integrative capabilities are characteristic of individual 
disciplines such as literature and regional geography (literary areas, literature and art, literary history, etc.); liter-
ature and linguistics (stylistics of poetic texts, linguistic aspects of literary genres, etc.); linguistics and regional 
geography (dialects, linguistic features of the study on word meanings, etc.); linguistics and learning theory (stages 
in learning a foreign language, memory and foreign languages learning, etc.); language practice and textual aspect 
(language of studies, special tests); preparation and implementation of school practice [3; 7; 8].

A. Dehmel also points out that there is considerable variation during the two main stages of education, although 
the requirements for most language teachers are relatively similar across Germany. In some federal lands, the 
academic education of primary school teachers might differ from that of secondary school teachers. In general, 
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however, there is obviously a considerable discrepancy between the study of English as an academic subject and 
teaching English at school [6, p. 6–7].

Conclusions. Therefore, professional training of future foreign language teachers in Germany is consistent with 
the requirements of today and is aimed at training modern, competitive, intelligent and professionally motivated 
specialists who are able to qualitatively update the content of language education in accordance with the integration 
processes and the requirements for the profile of the European teacher. The conceptual framework of professional 
training of foreign language teachers in Germany is based on the principles of continuity, integrativity, cultural 
development and professional growth is accorded with the needs of future teachers for an integrated application of 
the knowledge obtained during professional pedagogical training.
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Іконникова М. В. Професійна підготовка вчителів іноземних мов у Німеччині: концептуальні засади
Статтю присвячено проблемі професійної підготовки вчителя іноземної мови в Німеччині в контексті концепту-

альних засад. З’ясовано, що вимоги до професійної підготовки й перепідготовки вчителів іноземних мов актуалізують 
потребу в підготовці сучасних і конкурентоздатних фахівців, які здатні оновлювати зміст сучасного освітнього про-
цесу. Зазначено, що професійна підготовка вчителів іноземних мов у Німеччині базується на принципах безперервності,  
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інтегративності, культурного розвитку та професійного зростання. Зроблено висновок про те, що німецькі освітні 
програми підготовки вчителів іноземних мов відповідають потребам сьогодення щодо комплексного застосування 
знань, здобутих під час професійної педагогічної підготовки.

Ключові слова: мовна освіта, вчитель іноземної мови, філолог, професійна підготовка, концепція, Німеччина, Україна.

Иконникова М. В. Профессиональная подготовка учителей иностранных языков в Германии: концептуальные 
основы

Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки учителя иностранного языка в Германии в контек-
сте концептуальных основ. Выяснено, что требования к профессиональной подготовке и переподготовке учителей 
иностранных языков актуализируют потребность в подготовке современных и конкурентоспособных специалистов, 
способных обновлять содержание современного образовательного процесса. Отмечено, что профессиональная под-
готовка учителей иностранных языков в Германии базируется на принципах непрерывности, интегративности, куль-
турного развития и профессионального роста. Сделан вывод о том, что немецкие образовательные программы подго-
товки учителей иностранных языков соответствуют современным требованиям к комплексному применению знаний, 
полученных во время профессиональной педагогической подготовки.

Ключевые слова: языковое образование, учитель иностранного языка, филолог, профессиональная подготовка, 
концепция, Германия, Украина.
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Курінна Л. В.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТЕРМІНА «СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

У статті надано результати теоретичного аналізу сутності терміна «соціокультурна компетентність». Роз-
глянуто дефініції основоположних для дослідження понять «компетентність» і «соціокультурна компетентність» 
з позицій різних науковців, на їх основі сформульовано авторські визначення цих термінологічних одиниць. Проаналі-
зовано ознаки, види, характеристики та структурні компоненти соціокультурної компетентності, запропоновані 
вітчизняними та зарубіжними вченими; здійснено спробу їх порівняти, виділити спільне та відмінне, узагальнити, 
висвітлити доцільність їх розгляду в контексті дослідження. Особливу увагу акцентовано на компонентному складі 
досліджуваного виду компетентності, а саме: розглянуто різні підходи дослідників до цього питання, розкрито 
сутність запропонованих ними компонентів, виявлено спільні думки щодо обов’язкових складників соціокультурної 
компетентності.

Ключові слова: соціальний, культурний, компетентність, соціокультурна компетентність, знання, вміння, нави-
чки, якості.

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшої актуальності набуває проблема формування соціо-
культурної компетентності особистості. Кожній розвиненій державі потрібні громадяни, які будуть компе-
тентними у різних сферах життя, особливо в соціальній і культурній. Це вимагає від них володіння низкою 
знань, умінь, навичок, особистісних характеристик, таких як загальна освіченість, уміння знаходити спільну 
мову з навколишніми, здатність до конструктивної взаємодії та співпраці з ними, прагнення до самоосвіти, 
самопізнання та самореалізації у соціумі, креативний підхід до виконання будь-яких справ, здатність дотри-
муватись загальноприйнятих норм, знання особливостей культури, традицій, звичаїв різних народів, толе-
рантне та відкрите ставлення до представників інших національностей тощо.

Про актуальність проблеми формування соціокультурної компетентності особистості свідчать норма-
тивно-правові документи: Закон України «Про освіту» (2017 р.) та «Національна стратегія розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 р.» (2013 р.).

Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017 р.), «метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібнос-
тей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відпо-
відальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розви-
тку України та її європейського вибору» [11].

У «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.» (2013 р.) зазначено, що «сис-
тема освіти повинна забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до україн-
ського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 
підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі» [10].

Дослідженню проблеми формування соціокультурної компетентності особистості присвятили свої нау-
кові праці О. Базилевська [1], Л. Вольнова [2], К. Дворак [3], Т. Жукова [4], Л. Кнюх [5], Н. Муравйова [8], 
А. Полєнова [9], І. Процюк [12], А. Сафонов [13], Т. Фоменко [14; 15], M. Safina [16] та інші вчені.
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Науковцями було розглянуто різні аспекти зазначеної проблеми. Дефініції терміна «соціокультурна ком-
петентність» запропонували Т. Жукова [4], Л. Кнюх [5], Н. Муравйова [8], Т. Фоменко [14] та інші дослід-
ники. Аналіз процесу становлення, формування та розвитку соціокультурної компетентності особистості 
здійснили у своїх працях О. Базилевська [1], К. Дворак [3], Т. Жукова [4], Л. Кнюх [5], А. Полєнова [9], 
І. Процюк [12], А. Сафонов [13], Т. Фоменко [15], M. Safina [16]. Суб’єктами проведених вченими досліджень 
стали учні загальноосвітньої школи (Л. Кнюх [5]), учні з порушенням слуху (О. Базилевська [1]), молодь, 
яка навчається (А. Полєнова [9]), майбутні фахівці системи діяльності «людина – людина» (Л. Вольнова 
[2]), студенти технічного закладу вищої освіти (К. Дворак [3]), майбутні аграрії (Т. Фоменко [15]), майбутні 
вчителі (Т. Жукова [4]), молоді спеціалісти в системі післядипломної освіти (А. Сафонов [13]). Науковцями 
було визначено різні засоби, спрямовані на вирішення досліджуваної нами проблеми, а саме: образотворче 
мистецтво (О. Базилевська [1]), іноземну мову (Л. Кнюх [5], M. Safina [16]), письмову комунікацію (А. Полє-
нова [9]), гуманітарні дисципліни (Т. Фоменко [15]) тощо. Також дослідниками було здійснено аналіз ознак 
соціокультурної компетентності (К. Дворак [3], І. Процюк [12]), її видів (А. Сафонов [13]), характерис-
тик (А. Полєнова [9]) і структурних компонентів (О. Базилевська [1], Л. Вольнова [2], Н. Муравйова [8], 
Т. Фоменко [15], M. Safina [16]).

Вивчення наукової літератури показало, що теоретичний аналіз сутності поняття «соціокультурна компе-
тентність» намагалось здійснити багато вчених, проте у їхніх поглядах відсутня єдина позиція щодо визна-
чення та суттєвих характеристик цього терміна. Це зумовило виникнення необхідності подальшого розро-
блення досліджуваного питання та вибір теми статті.

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз сутності терміна «соціокультурна компетентність».
Перш ніж розпочати теоретичний аналіз сутності терміна «соціокультурна компетентність», зупинимось 

на дефініціях базових понять, які становлять основу дослідження.
Ключовими термінами теоретичного дослідження є «компетентність» і «соціокультурна компетентність».
Як зазначено в Законі України «Про освіту» (2017 р.), компетентність – динамічна комбінація знань, 

умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [11]. Це 
поняття поєднує в собі багато важливих складників, якими має володіти кожна особистість, оскільки вони 
сприяють її успішній соціалізації та самореалізації в суспільстві.

Дослідник О. Марущак визначає компетентність як інтегровану якість особистості, здатність продук-
тивно виконувати діяльність у певних соціально-значущих сферах, на основі здобутих знань, умінь, нави-
чок, досвіду, ставлень і цінностей [7, с. 104].

Ми під «компетентністю» розуміємо якість особистості, яка дає змогу людині використовувати набуті 
знання, вміння та навички на практиці, в різних життєвих ситуаціях [6, с. 161].

Ще одним базовим терміном, на якому варто акцентувати увагу, є «соціокультурна компетентність». 
Вітчизняними та зарубіжними науковцями було запропоновано значну кількість визначень цього поняття, 
проте ми зупинимось лише на тих, які становлять найбільший інтерес для дослідження.

На думку Т. Жукової, соціокультурна компетентність – інтегративна властивість особистості, що харак-
теризує її теоретичну та практичну готовність до соціокультурної діяльності, вираженої в особистісно-усві-
домленому позитивному ставленні до неї, в наявності глибоких і міцних знань і умінь, спрямованих на 
вирішення соціокультурних завдань [4, с. 33]. Дослідник наголошує на тому, що це поняття є інтегративним, 
тобто поєднує в собі декілька різних аспектів. Аналізуючи досліджуваний термін, вона акцентує увагу не 
лише на теоретичній готовності особистості до соціокультурної діяльності, але й на практичній, що є над-
звичайно важливою якістю кожної сучасної людини.

Дослідник Т. Фоменко трактує соціокультурну компетентність як якісну характеристику особистості, що 
базується на сукупності набутих знань соціальних і культурних сфер життя, ціннісних орієнтацій; здатність 
і готовність до міжкультурного спілкування з носіями інших мов і культур [14, с. 153]. Ця дефініція відо-
бражає дві ключові характеристики досліджуваного поняття, а саме: знання соціальних і культурних сфер 
життя, здатність і готовність до спілкування з представниками інших культур. Унаслідок такого спілкування 
особистість набуває певного соціального та життєвого досвіду, що сприяє підвищенню в неї рівня сформо-
ваності соціокультурної компетентності [6, с. 164].

Л. Кнюх вважає, що соціокультурна компетентність – знання про національні та культурні особливості 
країни, мова якої вивчається, норми поведінки в мовному середовищі та вміння адаптувати своє мовлення 
до цих норм поведінки та соціокультурного контексту комунікації [5]. Автор розглядає соціокультурну ком-
петентність під кутом знань і вмінь, які є ключовими характеристиками терміна «компетентність» узагалі. 
У вищезазначеній дефініції зосереджено увагу на знаннях національних і культурних особливостей країни, 
мову якої особа вивчає. І тільки на основі наявних знань людина дотримується поведінкових норм, прийня-
тих у конкретному середовищі, та пристосовує своє мовлення до них.

Узагальнюючи вищевикладене, ми даємо власну дефініцію досліджуваного поняття. На нашу думку, 
соціокультурна компетентність – це якість особистості, яка визначає рівень її соціального та культурного 
розвитку: володіння загальною культурою, знання культурної спадщини свого народу, вміння проявляти 
ініціативу в будь-яких справах, здатність до активної суспільно-корисної діяльності. У цьому визначенні ми 
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зробили акцент на соціальному та культурному рівнях розвитку особистості, оскільки вони є основними 
складниками досліджуваного виду компетентності [6, с. 164].

У рамках теоретичного аналізу сутності терміна «соціокультурна компетентність» розглянемо її ознаки, 
види, характеристики та структурні компоненти.

Ознаки соціокультурної компетентності виокремили у своїх наукових працях дослідники К. Дворак та 
І. Процюк. Учений К. Дворак у своїй дисертації зазначає, що суттєвими ознаками соціокультурної компе-
тентності є володіння знаннями в галузі таких соціально значущих феноменів, як особистість, суспільство, 
культура; володіння культурними нормами міжособистісної взаємодії, яке виражається у ставленні до інших, 
повазі до людської особистості, її гідності та прав, розумінні та прийнятті відмінностей між людьми в куль-
турі [3, с. 29–30]. І. Процюк, здійснивши аналіз наукової літератури, виділив такі ознаки соціокультурної 
компетентності: психологічна мобільність, комунікабельність, соціальна адаптивність і культурна толерант-
ність індивіда; готовність до соціокультурної діяльності, сформовані ціннісні орієнтації особистості, готов-
ність до ведення діалогу; уміння розуміти соціальний контекст професійної діяльності; здатність людини 
адаптуватися та інтегруватися в соціумі [12, с. 110]. Отже, науковці відстоюють різні позиції щодо ознак, 
притаманних такому явищу, як «соціокультурна компетентність». К. Дворак акцентує увагу на володінні 
особистістю певними знаннями та культурними нормами, прийнятими в суспільстві. І. Процюк визначає 
комплекс ознак, за допомогою яких можна охарактеризувати досліджуване нами поняття, а саме: певні осо-
бистісні якості, уміння, ціннісні орієнтації, готовність і здатність людини до здійснення певної діяльності. 
На нашу думку, зазначені підходи взаємодоповнюють один одного, оскільки неможливо розглядати знання 
та культурні норми окремо від інших особистісних характеристик, таких як уміння, якості, здатності тощо.

У контексті теоретичного дослідження доцільно зосередити увагу на видах і характеристиках соціокуль-
турної компетентності.

Науковець А. Сафонов вважає, що є такі види соціокультурної компетентності:
– інтелектуальна компетентність, пов’язана з ерудицією, інформованістю, вміннями інтелектуальної 

діяльності;
– комунікативна компетентність, яка передбачає культуру спілкування, володіння засобами передачі та 

обміну інформацією;
– культурологічна компетентність, яка передбачає залучення до культурних цінностей, до культури між-

особистісної взаємодії;
– загальнокультурна компетентність, яка передбачає національний менталітет, етнопсихологію, орієнта-

цію в культурних цінностях [13, с. 51–52].
Зважаючи на це, можемо дійти висновку, що соціокультурну компетентність можна розподілити на 

декілька більш вузьких видів, кожен з яких дає змогу охарактеризувати особистість у різних аспектах: інте-
лектуальної діяльності, комунікативної, загальної або національної культури.

Учений А. Полєнова вважає, що соціокультурна компетентність містить такі характеристики:
– обізнаність у широкому колі проблем, зокрема глобальних, національних, регіональних;
– здатність до обґрунтування причин виникнення проблем, готовність до їх аналізу;
– готовність до вирішення виявлених проблем; усвідомлення проблем соціальної діяльності, розкриття 

причин їх виникнення, вибір адекватних методів;
– прагнення до освоєння культурно-освітнього простору через освоєння ціннісних орієнтирів в різних галу-

зях культури, використання культурно-освітнього середовища, засобів, які розширюють культурний простір;
– формування бази теоретичних знань і вмінь для самостійних, оцінювальних суджень у різних галузях 

культури через вивчення понять, теорій, фактів, дат, імен, подій, що відображають етапи розвитку культури;
– формування вмінь орієнтуватися у значній кількості сучасної інформації, вивчення різноманітних видів 

джерел, вміння їх використовувати для вирішення завдань пізнавальної діяльності [9, с. 71–72].
Отже, соціокультурну компетентність можна охарактеризувати за допомогою таких ключових понять: 

«обізнаність», «здатність», «готовність», «вміння». Проаналізувавши та узагальнивши характеристики 
досліджуваного нами терміна, які запропонувала А. Полєнова, можемо виділити з них 4 основні, якими, на 
нашу думку, має володіти кожна особистість із високим рівнем соціокультурної компетентності: 1) здатність 
орієнтуватися у проблемах (обізнаність у проблемах, їх усвідомлення, розкриття причин виникнення, готов-
ність до їх аналізу та вирішення); 2) освоєння культурно-освітнього простору; 3) наявність теоретичних 
знань і вмінь для формування власного погляду щодо культури; 4) вміння працювати з інформацією.

Здійснення теоретичного аналізу будь-якого поняття є неможливим без виявлення та розгляду його струк-
турних компонентів. І термін «соціокультурна компетентність» не є винятком. Складники досліджуваного 
нами поняття розглядало багато науковців, тому зупинимось на положеннях деяких із них.

Л. Вольнова виділяє такі складники соціокультурної компетентності, як:
– соціальний (передбачає здатність до співпраці, уміння вирішувати проблеми в різних життєвих ситуа-

ціях, навички взаєморозуміння, соціальні й громадянські цінності та вміння, мобільність у різних соціаль-
них умовах, вміння визначати особисті ролі в суспільстві тощо);

– культурний (сприяє розумінню відмінностей, готовності жити у згоді з людьми інших культур, мов, 
релігій тощо);



52

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

– комунікативний (визначає комунікативні здібності людини, її вміння спілкуватися з різними людьми, 
серед яких вона перебуває);

– інтерактивний (передбачає усвідомлення необхідності побудови соціального процесу на основі вза-
ємодії його основних суб’єктів);

– фасилітативний (передбачає володіння системою знань у галузі педагогічної фасилітації, методами та 
прийомами здійснення фасилітативної діяльності та наявність позитивного досвіду такої діяльності);

– рефлексивний (може бути визначений як володіння системою знань у галузі психолого-педагогічної 
рефлексії);

– перцептивний (в основі має психологічні знання про особистісні та характерологічні детермінанти й 
індикатори, що виявляються в діяльності, поведінці, відносинах і спілкуванні) [2, с. 141].

Як бачимо, дослідник надає досить широкий перелік компонентів, які входять до складу досліджуваного 
терміна.

Дещо іншу думку щодо компонентного складу соціокультурної компетентності висловлює Н. Мурав-
йова. На її думку, у складі досліджуваного нами виду компетентності мають бути такі компоненти:

– когнітивно-інформаційний (знання про культуру своєї та інших країн, вміння користуватись інформа-
цією);

– змістоутворюючо-аксіологічний (осмислене ставлення до інформації, розуміння, толерантність, цін-
нісне ставлення до культури, рефлексія, мотивація);

– комунікативно-діяльнісний (вміння та готовність вступати в контакт, знання технік і прийомів спілку-
вання, соціальна мобільність, самостійність, креативність, творчість) [8, с. 141].

Учений надає більш згруповану та узагальнену інформацію щодо складників соціокультурної компетент-
ності. Вона виділяє меншу кількість компонентів, порівняно з Л. Вольновою, проте пропонує значно більше 
показників, за допомогою яких можна охарактеризувати зазначений вид компетентності.

Проаналізувавши літературні джерела, О. Базилевська визначила такий склад соціокультурної компе-
тентності:

– соціокультурні знання про духовні цінності, культурні традиції;
– відповідні уміння та навички під час реалізації певних завдань;
– особистісне ставлення до фактів культури [1, с. 36].
Отже, дослідник визначає складники досліджуваного поняття, беручи за основу визначення компетент-

ності взагалі. Вона виділяє у складі соціокультурної компетентності знання, уміння, навички, які є базовими 
характеристиками терміна «компетентність», пропускає їх через призму духовних цінностей і традицій та 
доповнює цей перелік ставленням особистості до культури.

Зарубіжний учений M. Safina вважає, що соціокультурна компетентність містить такі компоненти:
– лінгвокультурний – знання лексичних предметів із соціокультурною семантикою;
– соціолінгвістичний – знання мовних особливостей соціальних класів, різних поколінь, статей, соціаль-

них груп;
– культурний – знання культурних особливостей країн, мови яких вивчаються, їхніх звичок, традицій, 

норм поведінки, етикету та вміння їх правильно розуміти й використовувати в процесі спілкування, залиша-
ючись носієм іншої культури [16, с. 81].

Бачимо, що погляди дослідника є подібними до тих, що запропонувала О. Базилевська. Ця спільність 
проявляється в тому, що M. Safina у своєму дослідженні також базується на дефініції «компетентність» і від-
повідно до неї виділяє у компонентному складі соціокультурної компетентності знання, вміння та навички, 
якими має володіти особистість у галузі соціокультури.

Розглянувши запропоновані науковцями підходи щодо компонентного складу соціокультурної компе-
тентності, можемо констатувати, що з цього питання відсутня єдина, загальноприйнята у науковому обігу 
позиція. Спільним у поглядах деяких дослідників є те, що вони зараховують до структурних складників 
соціокультурної компетентності знання, вміння та навички, що є основоположними поняттями терміна 
«компетентність». Також учені акцентують увагу на соціальному, культурному та комунікативному аспектах 
і розглядають їх як обов’язкові компоненти досліджуваного виду компетентності.

Аналізуючи питання компонентного складу соціокультурної компетентності, доцільно зупинитись на ще 
одному підході, який пропонує Т. Фоменко. Дослідник розглядає зазначену проблему дещо з іншого ракурсу, 
відмінного від тих, що були висунуті іншими вченими. У своїй дисертації Т. Фоменко на основі аналізу 
поглядів різних науковців узагальнила перелік особистісних якостей та акцентувала увагу на їх важливості 
у структурі соціокультурної компетентності. До таких якостей належать:

– особистісна спрямованість, індивідуальна культура;
– соціальна активність, моральність;
– відкритість і терпимість;
– емпатія (взаєморозуміння) та толерантність (терпимість до чужого способу життя, поведінки, традицій, 

вірувань), тактовність, здатність до рефлексії;
– соціальна адаптивність, психологічна мобільність і комунікабельність;
– здатність адаптуватися та інтегруватися в соціумі [15, с. 32–33].
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Отже, вчений розглядає компонентний склад соціокультурної компетентності в аспекті обов’язкових 
особистісних якостей, якими має володіти людина. Деякі із запропонованих нею якостей є подібними до 
розглянутих іншими дослідниками складників зазначеного виду компетентності (індивідуальна культура, 
толерантність, рефлексія, мобільність, комунікабельність тощо).

Зважаючи на те, що соціокультурна компетентність може містити у своєму складі значну кількість різних 
компонентів, можна зробити висновок про багатоаспектність цього поняття.

Отже, нами було здійснено теоретичний аналіз сутності терміна «соціокультурна компетентність». У про-
цесі дослідження нами розглянуто дефініції базових понять, таких як «компетентність» і «соціокультурна 
компетентність», запропоновано власні визначення термінів, проаналізовано ознаки, види, характеристики 
та структурні компоненти соціокультурної компетентності з погляду різних дослідників.

Ознаками соціокультурної компетентності є такі: володіння знаннями в галузі таких соціально значущих 
феноменів, як особистість, суспільство, культура; володіння культурними нормами міжособистісної взаємо-
дії (К. Дворак); психологічна мобільність, комунікабельність, соціальна адаптивність і культурна толерант-
ність індивіда; готовність до соціокультурної діяльності, сформовані ціннісні орієнтації особистості, готов-
ність до ведення діалогу; уміння розуміти соціальний контекст професійної діяльності; здатність людини 
адаптуватися та інтегруватися в соціумі (І. Процюк). До видів соціокультурної компетентності зарахову-
ють інтелектуальну, комунікативну, культурологічну та загальнокультурну (А. Сафонов). Серед основних 
характеристик досліджуваного виду компетентності можна виділити такі: здатність орієнтуватися у про-
блемах (обізнаність у проблемах, їх усвідомлення, розкриття причин виникнення, готовність до їх аналізу та 
вирішення), освоєння культурно-освітнього простору, наявність теоретичних знань і вмінь для формування 
власної думки щодо культури, вміння працювати з інформацією тощо (А. Полєнова).

Щодо компонентного складу соціокультурної компетентності, то серед науковців немає єдиної, загальноприй-
нятої думки. Л. Вольнова вважає, що складниками зазначеного виду компетентності є соціальний, культурний, 
комунікативний, інтерактивний, фасилітативний, рефлексивний і перцептивний; Н. Муравйова виділяє у складі 
соціокультурної компетентності когнітивно-інформаційний, змістоутворюючо-аксіологічний і комунікативно-
діяльнісний компоненти; на думку О. Базилевської, до складу зазначеного виду компетентності входять соціо-
культурні знання про духовні цінності, культурні традиції, відповідні уміння та навички під час реалізації певних 
завдань, особистісне ставлення до фактів культури; M. Safina як складники соціокультурної компетентності роз-
глядає лінгвокультурний, соціолінгвістичний і культурний; Т. Фоменко у структурі цього виду компетентності 
розглядає такі якості, як особистісна спрямованість, індивідуальна культура, соціальна активність, моральність, 
відкритість, терпимість, емпатія, толерантність, тактовність, здатність до рефлексії, соціальна адаптивність, пси-
хологічна мобільність, комунікабельність, здатність адаптуватися та інтегруватися в соціумі.

Здійснене нами теоретичне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми визначення сутності тер-
міна «соціокультурна компетентність» і не претендує на завершеність, що зумовлює доцільність її подаль-
шого розроблення.
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Куринная Л. В. Теоретический анализ сущности термина «социокультурная компетентность»
В статье представлены результаты теоретического анализа сущности термина «социокультурная компетент-

ность». Рассмотрены дефиниции основополагающих для исследования понятий «компетентность» и «социокультурная 
компетентность» с точек зрения разных ученых, на их основе сформулированы авторские определения данных терми-
нологических единиц. Проанализированы признаки, виды, характеристики и структурные компоненты социокультурной 
компетентности, предложенные отечественными и зарубежными учеными; предпринята попытка их сравнить, вы-



55

Випуск 65’2018                                                                                 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

делить общее и отличительное, обобщить, осветить целесообразность их рассмотрения в контексте данного иссле-
дования. Особое внимание акцентировано на компонентном составе изучаемого вида компетентности, а именно: рас-
смотрены различные подходы исследователей к данному вопросу, раскрыта сущность предлагаемых ими компонентов, 
определены общие мнения относительно обязательных составляющих социокультурной компетентности.

Ключевые слова: социальный, культурный, компетентность, социокультурная компетентность, знания, умения, 
навыки, качества.

Kurinna L. V. Theoretical analysis of the essence of the concept «sociocultural competence»
The article describes the results of theoretical analysis of the essence of the concept «sociocultural competence». In this 

study, the researchers present the collection of the definitions of the key concepts «competence» and «sociocultural compe-
tence» given by the eminent scientists. The author suggests own definition of the concept. The paper presents the analysis of the 
main features, types, characteristics and structural components of sociocultural competence proposed by native and foreign 
scientists. The author also attempts to compare the definitions and identify general and differences, generalize and prove the 
importance of deep analysis of the given concepts for the study. The author pays special attention on the structure of the soci-
ocultural competence, describes the approaches of the scientists to studying components, presents the essence of the structural 
components of the concept and reveals general opinions on obligatory components of sociocultural competence.

Key words: social, cultural, competence, sociocultural competence, knowledge, skills, experience, personal qualities.

УДК 37.064.1

Литвин В. А.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У ВИХОВАННІ 
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СІМ’ЄЮ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті схарактеризовано сучасні підходи у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідального 
ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра. Розкрито актуальні завдання сучасного родинного виховання, 
місце і роль сім’ї у вихованні молодшого школяра, які заплановані в межах вивчення дисциплін психолого-педагогічного 
циклу. Виокремлено основні аспекти підготовки студентів педагогічних ЗВО до роботи з батьками учнів початкових 
класів. Визначено чинники, що зумовлюють пошук нових підходів до професійно-виховної підготовки майбутнього вчи-
теля. Проаналізовано навчальний план, навчальні програми, підручники та навчальні посібники, що рекомендовані для 
студентів педагогічних ЗВО спеціальності 013 Початкова освіта.

Ключові слова: виховання, професійно-виховна підготовка, сучасні підходи, школа, сім’я, взаємодія сім’ї та школи.

Загальною проблемою вищої школи України є пошук найбільш ефективних шляхів, способів і техно-
логій виховання студентської молоді, підготовки її для різних галузей життя суспільства, для виробничої 
сфери. Одним зі складників цієї проблеми є визначення нової місії сучасного педагога.

Сучасна ідеологія виховання віднайшла своє концептуально-правове відображення в Конституції України, 
Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту» та низці довгострокових програмних докумен-
тів: Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Стратегії реформування освіти в Україні / 
Рекомендації до освітньо-виховної політики, Державній програмі «Вчитель», Державній програмі «Патріотичне 
виховання громадян України»; Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Концеп-
ції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції національно-патріотичного виховання 
молоді, Концепції «Нова українська школа». У вищезазначених документах ідеться про необхідність підвищення 
статусу виховання, подолання загрозливих здоров’ю нації явищ. Виховання громадянина, патріота, фізично й 
духовно розвиненої людини, професіонала можливе лише в цілісному педагогічному процесі.

Система підготовки студентів педагогічних ЗВО до роботи з батьками учнів початкових класів має на 
меті надати майбутнім учителям початкової школи систематизовані знання про специфіку організації вихов-
ного соціально-педагогічного процесу, технології постановки та здійснення виховних цілей, засоби щодо 
педагогічної роботи із сім’ями різних типів для покращення сімейного виховання, вміння співробітництва 
та взаєморозуміння з батьками учнів.

Ці процеси зумовлюють системне оновлення змісту освіти та перехід на нову структуру навчально-
виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Саме організація спільної виховної 
роботи сім’ї та школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань всебічного розвитку особистості та у 
вихованні школяра.

Ефективність роботи з батьками залежить від рівня педагогічної культури вчителя, його організаторських 
умінь і вимагає від педагога постійної роботи над собою. Важливість цієї роботи обумовлює ґрунтовну тео-
ретичну та практичну підготовку майбутніх учителів під час навчання у закладі вищої освіти, з урахуванням 
сучасних підходів до вирішення цієї педагогічної проблеми.
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Загальнотеоретичні питання організації виховного процесу в закладах вищої освіти досліджували 
В. Айнштейн, П. Бабочкін, Н. Басов, Є. Бєлозерцев, Л. Боденко, М. Боритко, О. Дорошко, І. Ільїнський, 
В. Кагерманьян, В. Лісовський, Л. Лєсохіна, Л. Мафтин, О. Пономарьов, К. Платова, В. Фортунатов та інші 
вчені. Наукові розробки щодо вдосконалення технологій виховання особистості висвітлено в працях І. Беха, 
М. Євтуха, Л. Кондрашової, В. Коцура, В. Лозової, В. Мірошніченко, М. Роганової, О. Соколова, Р. Сопів-
ника, Т. Сущенко, Г. Троцко, Г. Шевченко.

Велике значення у вирішенні проблеми підготовки майбутніх учителів до організації спільної вихов-
ної роботи із сім’єю молодшого школяра мають фундаментальні дослідження О. Бабакіної, І. Звєрєвої, 
О. Калюжної, Л. Києнко-Романюк, Г. Наумчук, Г. Пономарьової, І. Савченко, Л. Синютка, І. Толмачової, 
І. Трубавіної, Т. Ушеніної та інших учених.

Особливості організації спільної виховної роботи із сім’єю молодшого школяра розкрито в досліджен-
нях О. Барвінського, Т. Кравченко, Л. Красномовець, А. Макаренка, І. Мачуської, Л. Повалій, В. Постового, 
О. Савченко, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, Г. Щукіної та інших науковців.

На сучасному етапі виділено декілька напрямів наукового пошуку щодо питань взаємодії сім’ї та школи, 
у межах яких учені одержали конкретні результати. Зокрема, психолого-педагогічні проблеми концепції 
сімейної педагогіки висвітлено у працях І. Беха, В. Костіва, Б. Нікітіна та Л. Нікітіної, Л. Орбан-Лембрік та 
інших дослідників.

Мета статті – схарактеризувати сучасні підходи у вихованні у майбутніх учителів початкової школи від-
повідального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра.

Дослідники проблеми виховної роботи у педагогічних ЗВО давно та ґрунтовно аналізують зміст, форми 
й методи виховання студентів – майбутніх учителів. Вивчаються різні аспекти, зміст виховної роботи відпо-
відно до вимог сьогодення, але поки що в педагогічній науці проблема виховання у майбутніх учителів від-
повідального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра залишається не вирішеною. Нині вкрай 
потрібна яскрава особистість майбутнього педагога, який, окрім досконалого володіння своїм предметом 
викладання, творчо й ефективно запроваджує досягнення наук про людину, зважаючи на закономірності 
її розвитку, упроваджує нові педагогічні технології, відшліфовує мистецтво спілкування, є транслятором 
національних культурно-історичних традицій і духовних цінностей.

Відомо, що суспільство живе й розвивається так, як воно вчиться, а вчиться так, як хоче жити. Це під-
тверджується досвідом нашої країни. Особливу увагу варто звернути на підготовку тих, хто навчає, вихо-
вує, – учителів і викладачів – основної ланки перебудови освіти. Суспільство потребує людини освіченої, 
здатної творчо і самостійно вирішувати питання життя, здорової і впевненої в собі [10].

Майбутній учитель є реалізатором державної політики щодо розвитку і формування майбутнього поко-
ління. Від рівня підготовки залежить його професіоналізм і якість професійної діяльності. Великого зна-
чення в особистісному становленні майбутнього педагога набуває власне загальнопедагогічна підготовка як 
складник усієї системи професійної підготовки [4].

Л. Хомич виділила низку чинників, що детермінують процес підготовки вчителя в сучасних умовах розвитку 
України. До елементів системи педагогічної освіти зараховано такі: організацію й управління, систему навчаль-
них закладів, вимоги до контингенту викладачів і студентів, змісту підготовки, методів і форм роботи [14].

Окреслені проблеми прямо стосуються також виховання у майбутніх учителів початкової школи відпо-
відального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра, адже воно відбувається в процесі профе-
сійної підготовки вчителя.

Л. Хомич виділяє такі чинники, що зумовлюють пошук нових підходів до професійно-виховної підго-
товки майбутнього вчителя: соціально-економічні, пов’язані зі змінами в суспільній свідомості та появою 
нових цінностей в освіті, тобто переваги саморозвитку самовиховання, самоосвіти над передачею знань, 
умінь і навичок; інтереси особистості мають пріоритетне значення, порівняно з навчальними планами та 
програмами; створюються умови для постійного звеличення людини, гармонізації її відносин із природою та 
суспільством, державою й іншими людьми; практичні, що виникли внаслідок соціально-економічних пере-
творень у нашій країні, появи нових типів навчально-виховних закладів, окрім загальноосвітньої школи; для 
них потрібний новий учитель із цілісним уявленням про професійну діяльність; майбутній учитель повинен 
діяти самостійно, оволодіти в процесі психолого-педагогічної підготовки спеціальними вміннями і нави-
чками взаємодії й спілкування; щоб підготовка вчителя відповідала сучасним вимогам, треба активізувати 
розроблення методологічної та теоретичної основи педагогічної освіти; теоретичні, зумовлені як соціально-
економічними, так і практичними змінами в розвитку професійної освіти; педагогічна освіта розвивається 
шляхом формування в майбутніх педагогів цілісного уявлення про свою професійну діяльність, через те 
більшість педагогічних закладів України у навчальні плани включає інтегровані курси психолого-педагогіч-
них дисциплін і на цій основі цілеспрямовано організовує формування професійно важливих якостей май-
бутнього вчителя, його професійної свідомості та поведінки, а також сприяє розвитку індивідуальності [14].

Прийнято вважати, що основними напрямами підготовки майбутнього вчителя є комплекс методоло-
гічних, педагогічних, методичних проблем, які ставляться і вирішуються через залучення студентів вищої 
школи до практичної педагогічно-виховної діяльності, спрямованої на підвищення рівня їхнього професіо-
налізму [11].
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Схарактеризуємо сучасні підходи у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідального 
ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра.

Сучасний навчальний план, який відображає зміст професійної підготовки майбутнього спеціаліста, 
передбачає, що важливе місце в системі професійної підготовки вчителів належить дисциплінам психолого-
педагогічного циклу. Виділимо окремо загальнопедагогічну підготовку як елемент загальної, спеціально-
професійної та особистісної підготовки майбутнього вчителя. Результатом такої підготовки є оволодіння 
студентами певним рівнем змістовно-процесуальних і наукових основ педагогічної діяльності, формування 
у них цілісного комплексу загальнопедагогічних знань, умінь, навичок [3].

Процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи на сучасному етапі можна умовно поділити 
на такі основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-розвивальна), спеціально-професійна (пси-
холого-педагогічна, методична), особистісна підготовка (самовиховання особистості майбутнього педагога, 
його самовизначення) [5].

Для забезпечення успішної взаємодії майбутніх учителів початкової школи студентам педагогічних ЗВО 
необхідна ґрунтовна теоретична та практична підготовка до здійснення спільної виховної роботи із сім’єю 
молодшого школяра.

Нами було проведено аналіз навчальних програм, підручників і навчальних посібників, що рекомендовані для 
студентів педагогічних ЗВО із циклу дисциплін «Загальна педагогіка», «Педагогіка (теорія виховання)», «Мето-
дика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки». Унаслідок аналізу виявлено, 
що всі опрацьовані джерела мають розділи та параграфи, присвячені висвітленню теми взаємодії школи та сім’ї в 
системі виховання підростаючого покоління, особливостям роботи із сім’єю молодшого школяра.

У робочій програмі навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» у п’ятому змістовному модулі «Харак-
теристика напрямів виховання» представлено тему «Спільна виховна робота школи, сім’ї, громадськості. 
Завдання, зміст, методика виховання дітей в сім’ї. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків», яка роз-
рахована на 2 год. лекційного матеріалу та 1 год. для самостійної роботи студентів.

Наприклад, у навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів «Педагогіка» автора 
Н. Волкової в розділі «Теорія виховання» запропоновано підрозділ – «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні 
молоді», у якому висвітлено такі теми: «Сім’я як соціально-педагогічне середовище», «Особливості і пер-
спективи розвитку сучасної сім’ї», «Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів» [2].

У навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів «Педагогіка» автора М. Фіцули в 
розділі «Теорія виховання» є підрозділ «Спільна виховна робота школи, сім’ї і громадськості», у якому 
запропоновано такі теми: «Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім’ї», «Шляхи підвищення педа-
гогічних знань батьків», «Види і методи роботи з батьками учнів», «Залучення громадськості до виховання 
дітей. Церква і виховання підростаючого покоління», «Дитячі та юнацькі організації» [12].

С. Мельничук у навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів «Педагогіка (Теорія 
виховання)» пропонує підрозділ «Робота вчителя з батьками учнів», у якому висвітлено такі теми: «Мета і 
завдання роботи», «Вимоги до батьків», «Основні форми роботи вчителя з батьками (індивідуальні та гру-
пові)», «Відвідування сім’ї учнів», «Запрошення батьків до школи», «Листування з батьками учнів», «Класні 
батьківські збори», «Консультації. Вечори запитань і відповідей», «Бесіди і лекції для батьків», «Конферен-
ції по обміну досвідом виховання дітей», «Ознайомлення батьків з педагогічною літературою», «Робота з 
активом батьків», «Основні народно-педагогічні традиції сімейного виховання» [7].

У навчальному посібнику для студентів педагогічних навчальних закладів «Теорія і методика виховання» 
авторів В. Омеляненко та А. Кузьмінського надано додатковий матеріал на тему «Орієнтована тематика 
батьківських зборів» та «Орієнтований план роботи батьківського комітету четвертого класу на перше пів-
річчя навчального року» [8].

Отже, можемо зробити висновок, що ці підручники слугують базовим теоретичним підґрунтям для 
формування в студентів системи знань про роботу вчителя з батьками учнів, зокрема особливості спільної 
виховної роботи із сім’єю молодшого школяра.

Матеріал, викладений у підручниках, дає майбутньому вчителю початкових класів знання про те, що 
сім’я може стати дієвим інструментом формування та виховання особистості за умови спільної виховної 
роботи з педагогом. Завдяки відомостям, викладеним e проаналізованих підручниках, у студентів формують 
розуміння понять «сім’я», «родина», «сімейне виховання», «співпраця сім’ї та школи», «спільна виховна 
робота вчителя з батьками учнів» тощо.

Виховання у майбутніх учителів відповідального ставлення до роботи з батьками в умовах педагогічного 
ЗВО здійснюється впродовж усього періоду їх навчання і характеризується цілеспрямованістю, послідов-
ністю, систематичністю, єдністю всіх навчально-виховних впливів. У вирішенні проблеми цілеспрямованої 
підготовки майбутнього вчителя до повноцінної роботи з батьками учнів прослідковується певна поетап-
ність роботи викладачів. Кожен із етапів передбачає поглиблення, узагальнення та систематизацію профе-
сійних знань, поступове формування професійних умінь, розвиток і саморозвиток якостей особистості май-
бутнього класовода-вихователя [9].

На початковому етапі підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками під час вивчення курсу  
«Вступ до спеціальності» викладачі знайомлять студентів зі специфікою вчительської професії, розкривають  
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її суспільну значимість, спонукають до аналізу основних функцій педагога, змісту його діяльності. Сту-
денти-першокурсники мають можливість ознайомитися з педагогічними порадами В. Сухомлинського, про-
никнути в чарівний світ його мудрих ідей. Із метою переконання студентів у важливій ролі сім’ї в житті 
дитини дослідники пропонують наводити приклади із праць В. Сухомлинського «Серце віддаю дітям», 
«Батьківська педагогіка», його статей «Мікроклімат вашого дому», «Батьківська педагогіка», «Особлива 
місія», «Обережно: дитина!» тощо, з власного досвіду викладача та досвіду самих студентів [13].

На другому і третьому курсах студенти вивчають психолого-педагогічні дисципліни, метою яких є 
цілеспрямована професійна підготовка до майбутньої педагогічної діяльності. Студенти засвоюють цілий 
ряд теоретичних питань: сім’я як найголовніше соціально-педагогічне середовище виховання та розвитку 
дитини, провідна ланка її соціалізації; виховні функції сім’ї; соціальний захист і підтримка дітей в Україні; 
правові основи педагогічної діяльності вчителя з батьками учнів; особливості та структура сучасної сім’ї та 
вплив вказаної структури на сімейне виховання; особливості виховання дитини в різних типах сімей; нау-
кові засади сімейного виховання; складові частини виховання дітей у сім’ї; типові помилки сімейного вихо-
вання; види батьківського авторитету; умови успішного виховання дитини в сім’ї; соціально-педагогічна 
допомога сім’ям учнів у роботі вчителя початкових класів; форми роботи з батьками учнів; культура соці-
ально-педагогічного спілкування вчителя з батьками учнів. На цьому етапі здійснюється фундаментальна 
теоретична підготовка студентів до роботи вчителя-вихователя з батьками учнів. Під час лекцій у студентів 
формуються теоретичні знання про сім’ю та зміст роботи вчителя початкових класів із батьками.

Важливим етапом підготовки майбутніх учителів до здобуття вмінь співпраці з батьками молодших школя-
рів є педагогічна практика. Унаслідок аналізу навчального плану для студентів напряму підготовки 013 «Почат-
кова освіта» можемо зазначити, що за повний термін навчання майбутні вчителі, починаючи з першого курсу, 
проходять практику, загальна кількість видів якої дорівнює 10, а саме: практика з підготовки до виховної 
роботи (2 семестр), практика «Введення в спеціальність» (2 семестр), позакласна виховна робота (3, 4 семе-
стри), навчальна практика з природознавства та краєзнавства (4 семестр), пробні уроки та заняття в школі 
(5, 6, 7 семестри), навчальна практика з підготовки до роботи з дітьми в оздоровчому таборі влітку та літня 
педагогічна практика в оздоровчому таборі (6 семестр), «Перші дні дитини в школі» (7 семестр), навчальна 
практика з підготовки до виробничої практики та безпосередньо виробнича практика (8 семестр). Кожен вид 
практики тим чи іншим чином сприяє підготовці майбутніх учителів до організації спільної виховної роботи 
із сім’єю молодшого школяра. Студенти мають змогу, починаючи з другого семестру першого року навчання, 
спостерігати за батьками та учнями початкової школи, за їх взаємовідносинами, за етапами та особливостями 
здійснення спільної виховної роботи класного керівника із сім’єю молодшого школяра.

Зокрема, літня педагогічна практика в оздоровчому таборі та умови закладів відпочинку дітей, оздо-
ровчих дитячих закладів створюють унікальну атмосферу для співпраці з батьками. У дитячих літніх табо-
рах поруч є педагогіка керування тимчасовим дитячим колективом і педагогіка самодіяльності, творчості 
дитячого гурту. Головною ідеєю виховного процесу є реалізація особистісного підходу до кожної дитини з 
урахуванням її прагнень, бажань, можливостей, особливостей, з одного боку, та формування виховної кон-
струкції на принципах колективного виховання, колективної творчості, зацікавленості дітей. Під час літньої 
педагогічної практики відбуваються бесіди з батьками про індивідуальні особливості дітей (інтереси, осо-
бливості фізичного розвитку, особливості характеру та інше), а отже, відповідно, відбувається організація 
спільної, активної взаємодії студентів із батьками дітей.

Практика «Перші дні дитини в школі» дає змогу студентам педагогічних вишів спостерігати першу вза-
ємодію дітей першого класу, їх адаптацію в новому колективі. Під час практики студенти можуть побачити 
проведення першої виховної роботи з батьками учнів (знайомство з батьками; консультації щодо організації 
режиму дня школяра; ознайомлення батьків із вимогами до обладнання робочого місця першокласника, 
набором засобів навчання (підручники, зошити, портфель, ручки, лінійки, олівці, ножиці та інше).

Переддипломна практика, яка триває 5 тижнів, передбачає покладення на студента-практиканта всіх 
обов’язків класного керівника певного класу. Майбутні вчителі тепер самостійно втілюють здобуті тео-
ретичні знання щодо питань організації спільної виховної роботи із сім’єю молодшого школяра, вносять 
корективи – залежно від класу.

Спілкування з вчителями початкових класів під час проходження студентами педагогічної практики, 
обмін думками зі студентами-старшокурсниками, педагогами-випускниками, батьками дають змогу зробити 
висновки про те, що саме така робота з майбутніми вчителями допомагає їм оволодіти знаннями та вміннями 
щодо взаємодії з батьками учнів, які відповідають сучасним потребам соціально-педагогічної діяльності в 
Україні, забезпечити їх успішну професійну підготовку в напрямі роботи з батьками учнів, формує у студен-
тів відповідальне ставлення за цей напрям роботи, сприяє подальшому розвитку професійної майстерності 
майбутнього вчителя-вихователя [1].

Концепції виховної роботи стверджують: «Нам потрібно виховати особистість дійову, з високою грома-
дянською свідомістю, почуттям національної гідності, інтелектуальну, творчу, благородну, фізично здорову, 
естетично повноцінну, працелюбну, порядну, гуманну» [6, с. 49].

В освітньому просторі склалися різноманітні форми зв’язку сім’ї та школи. Найбільш поширеними спо-
собами їх оптимізації є такі: 1) відвідування класним керівником і учителями батьків учнів; 2) відвідування 
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батьками школи; 3) проведення класних і загальношкільних зборів; 4) шкільні конференції батьків щодо 
обміну досвідом сімейного виховання; 5) «дні відкритих дверей», або «батьківські дні»; 6) батьківські комі-
тети при школах.

Схарактеризовані нами сучасні підходи у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідаль-
ного ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра сприяють формуванню у них стійких професій-
них мотивів, відповідального ставлення за власне професійне зростання у цьому напрямі роботи вчителя, 
засвоєнню ними знань та умінь щодо взаємодії із сім’єю молодшого школяра та проведення її в реальних 
умовах функціонування початкової школи, орієнтації майбутніх учителів на постійну творчу роботу над 
власним професійним самовдосконаленням. Вважаємо, що така підготовка студентів дуже важлива і необ-
хідна, адже нині немає важливішого завдання у сфері виховання людини, ніж учити батька і матір вихову-
вати своїх дітей. Без турботи про педагогічну культуру батьків неможливо вирішити жодного завдання, що 
стосується виховання та навчання.

Висновки. Отже, внаслідок аналізу наукової літератури та методичних матеріалів можемо зробити висно-
вок, що розгляд питань про взаємодію сім’ї та школи, актуальні завдання сучасного родинного виховання, 
місце і роль сім’ї у вихованні молодшого школяра заплановано в межах дисциплін психолого-педагогічного 
циклу. Студенти педагогічних ЗВО мають змогу ознайомитися з безцінним досвідом видатних педагогів і 
психологів, взяти собі на замітку певні методи та прийоми, з метою їх подальшого впровадження в профе-
сійній діяльності. Різноманітність практики в педагогічному ЗВО та її тривалість дають змогу майбутнім 
учителям реалізувати шляхи співпраці сім’ї та школи.
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Литвин В. А. Характеристика современных подходов в воспитании у будущих учителей начальной школы 
ответственного отношения к взаимодействию с семьей младшего школьника

В статье охарактеризованы современные подходы в воспитании у будущих учителей начальной школы ответ-
ственного отношения к взаимодействию с семьей младшего школьника. Раскрыты актуальные задачи современного 
семейного воспитания, место и роль семьи в воспитании младшего школьника, которые запланированы в рамках изуче-
ния дисциплин психолого-педагогического цикла. Выделены основные аспекты подготовки студентов педагогических 
ЗВО к работе с родителями учеников начальной школы. Определены факторы, обусловливающие поиск новых подходов 
к профессионально-воспитательной подготовке будущего учителя. Проанализированы учебный план, учебные про-
граммы, учебники и учебные пособия, рекомендованные для студентов педагогических ЗВО специальности 013 На-
чальное образование.

Ключевые слова: воспитание, профессионально-воспитательная подготовка, современные подходы, школа, семья, 
взаимодействие семьи и школы.

Lytvyn V. A. Characterizing modern approaches of training future primary school teachers to have responsible 
attitude to cooperate with families of primary school students

The article deals with characterizing modern approaches of training future primary school teachers to have responsible 
attitude to cooperate with families of primary school students. The urgent tasks of modern family education, the place and role 
of the family in the upbringing of the junior pupil, which are planned within the framework of studying the disciplines of the 
psycho-pedagogical cycle, are revealed. Basic aspects of training students at pedagogical higher educational establishments to 
cooperate with families of primary school students are singled out. Factors determining a search for new approaches to future 
teacher’s vocational training are examined. The article analyzes curriculums, syllabuses, textbooks and workbooks, recom-
mended for students of 013 Primary education specialty at pedagogical higher educational establishments.

Key words: training, vocational training, modern approaches, school, family, family – school cooperation.
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Павленко О. М.

ДОЦІЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСУ SMART BOARD 
У ПРОПЕДЕВТИЧНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗВО

У статті проаналізовано можливості інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу SMART 
Board; обґрунтовано доцільність його впровадження у пропедевтичне навчання іноземних слухачів української мови в 
нейрофізіологічному, когнітивному, психолого-педагогічному та методичному аспектах; висвітлено методичні задуми 
реалізації інтерактивної дошки у пропедевтичному навчанні іноземних слухачів української мови; схарактеризовано 
труднощі, з якими викладач може зіштовхнутися, працюючи зі SMART Board.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивна дошка, пропедевтичне навчання іноземних 
слухачів.

Тенденція інформатизації суспільства, з одного боку, ставить перед освітою нові вимоги, а з іншого – 
надає вагомі переваги. Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) генерують підвищення ефектив-
ності та якості освіти загалом і вищої освіти зокрема. Інформатизація процесу навчання студентів є одним із 
найважливіших напрямів удосконалення вищої освіти. Різні аспекти використання засобів нових інформа-
ційних технологій є особливо актуальними в останнє десятиліття. Про це свідчить науковий інтерес учених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що над проблемою інформатизації освіти активно 
працює ряд зарубіжних і вітчизняних науковців (А. Алексюк, В. Бевз, В. Биков, М. Бовтенко, І. Богданова, 
В. Галузинський, С. Гончаренко, С. Григор’єв, В. Гріншкун, Г. Козлакова, І. Мархель, І. Остапйовська, І. Під-
ласий, І. Роберт, П. Сисоєв, Р. Сміт, Н. Тверезовська, Г. Чередніченко, О. Ярошенко та інші). Як зазначають 
науковці, впровадження ІКТ дає можливість суттєво покращити зв’язок між суб’єктами освітнього процесу, 
підвищити продуктивність праці викладача, покращити процес засвоєння навчальної інформації, методи 
корекції діяльності студентів, відкриває доступ до нетрадиційних джерел інформації [1]. Г. Чередніченко 
трактує ІКТ як сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, збе-
рігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності 
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різних видів діяльності [10, с. 134]. Як зазначають науковці, впровадження ІКТ дає можливість суттєво 
покращити зв’язок між суб’єктами навчального процесу, підвищити продуктивність праці викладача, покра-
щити процес засвоєння навчальної інформації, методи корекції діяльності студентів, відкриває доступ до 
нетрадиційних джерел інформації [1]. Попри значну увагу науковців до окресленої проблеми, вона зали-
шається актуальною в аспекті впровадження ІКТ у процесі пропедевтичного навчання іноземних слухачів 
української мови в ЗВО.

Мета статті – проаналізувати основні можливості інтерактивного програмно-технологічного навчаль-
ного комплексу SMART Board та доцільність його впровадження у пропедевтичне навчання іноземних слу-
хачів української мови в ЗВО.

Останнім часом ІКТ активно впроваджуються в методику викладання української мови як іноземної. 
Безумовно, впровадження ІКТ в освітній процес вимагає розроблення відповідної науково-методичної бази, 
інструментальних засобів і систем комп’ютерного навчання та контролю знань, системної та раціональ-
ної інтеграції цих технологій у чинні навчальні програми та організаційні структури. Успішне та якісне 
використання ІКТ може бути запорукою ефективного втілення новітніх методик і підходів до організації 
навчання української мови як іноземної.

Проаналізуємо інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board, 
який більш відомий під назвою “інтерактивна дошка”. Проблема застосування інтерактивної дошки в 
навчальному процесі є відносно новою й активно обговорюється в дидактичних колах. Як зазначають нау-
ковці, інтерактивна дошка – це ефективний спосіб впровадження електронного змісту навчальних і мульти-
медійних матеріалів у процес навчання, що забезпечує мотивацію, налаштування слухача на активну плідну 
діяльність [11]. Цей комплекс дає змогу створювати інтерактивне інформаційно-комунікаційне середовище 
й використовувати як традиційні, так й інноваційні педагогічні технології навчання.

Інтерактивний комплекс SMART Board складається з апаратної частини та власного програмного забезпе-
чення. Основним складником апаратної частини комплексу є інтерактивна дошка SMART Board. Для роботи 
необхідні також персональний комп’ютер, мультимедійний проектор і комунікаційне обладнання. В основу 
роботи комплексу покладено програмний і технологічний продукт SMART Board Software – програмне забез-
печення, спеціально розроблене для навчання. Загалом, програмне забезпечення SMART Board Software при-
значене для створення композицій із текстових і графічних фрагментів, зберігання створених матеріалів і від-
творювання їх у процесі демонстрації. Воно дає змогу керувати прикладними комп’ютерними програмами за 
допомогою дотиків до поверхні екрану, забезпечує універсальну технологію роботи з різними видами інфор-
мації та дає викладачеві ефективний засіб створення й застосування авторських навчальних програм.

У пропедевтичному навчанні іноземних слухачів української мови ми розглядаємо інтерактивну дошку 
як сучасний інтерактивний мультимедійний програмно-технологічний засіб, що має високий рівень інтерак-
тивності, поєднуючи в собі всі якості традиційної дошки та інтерактивні властивості електронно-цифрових 
ресурсів і сенсорні властивості апаратних засобів для відтворення цих ресурсів і колективної роботи з ними.

Проаналізуємо доцільність використання інтерактивного мультимедійного навчального комплексу в 
нейрофізіологічному, когнітивному, психолого-педагогічному та методичному аспектах.

Нейрофізіологічний аспект полягає в тому, що інтерактивна дошка як мультимедійне обладнання призна-
чена для впливу на органи чуття, заснована на нейрофізіологічних особливостях сприйняття мультимедіа 
користувачем, який перебуває в прямому чи опосередкованому контакті з обладнанням. З цього погляду 
інтерактивна дошка, на відміну від ПК, забезпечує збалансований спосіб демонстрації та отримання візу-
альної інтерактивної інформації, при цьому, як зазначають науковці, має низку переваг, а саме:

а) збільшення кута зору й амплітуди руху очей полем дошки сприяє розширенню анатомічного поля 
активного зору і сприйняття інформації способом, подібним до природного сприйняття реального життє-
вого простору людини [6, c. 57];

б) інформація відбивається у свідомості користувача як цілісний об’єкт або цілісна сукупність об’єктів, 
скріплених наочними часовими і просторовими відносинами [4];

в) якісна, багаторівнева візуалізація навчальних об’єктів сприяє швидкому їх розпізнаванню, що забезпе-
чує максимальне використання оперативного поля зору, тобто тієї частини загального поля зору, яка сприй-
мається і розпізнається одномоментно;

г) функція тактильного способу управління інформаційними об’єктами на полі дошки залучає до про-
цесу навчання кисті рук користувача, що сприяє більш ефективному засвоєнню послідовності навчальних 
дій завдяки створенню просторово-часового контексту [4];

ґ) моторні дії рук, що здійснюються користувачем під час управління інформаційними об’єктами на полі 
дошки, є складною координованою діяльністю, до якої залучаються практично всі системи організму, що 
забезпечує майже повну свободу переміщення [9, с. 80].

Отже, урахування нейрофізіологічних особливостей сприйняття мультимедійної інформації є важливим 
чинником успішного використання інтерактивної дошки в процесі пропедевтичного навчання іноземних 
слухачів української мови.

Когнітивний аспект використання інтерактивної дошки, на наш погляд, полягає в тому, що інтерактивна 
дошка є інструментом, який підтримує, спрямовує і розширює розумовий процес користувача. Як зазна-
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чають науковці, цей аспект ґрунтується на загальних принципах ефективності мультимедійних пристроїв 
[2, с. 344]. Проаналізувавши виокремлені вченими (О. Коржачкіна, Р. Майєр, В. Шноц) принципи, визна-
чимо серед них найбільш актуальні, зокрема такі: а) принцип мультимедіа, який полягає у підвищенні ефек-
тивності навчання завдяки поєднанню слів і зображень, порівняно з використанням лише слів; б) принцип 
багаторівневої візуалізації, що полягає у використанні зорових, слухових, тактильних аналізаторів для ефек-
тивного засвоєння навчального матеріалу; в) принцип просторового розташування, який регулює розмі-
щення тексту поряд із зображенням; г) принцип часової спорідненості, який полягає в одночасності подання 
вербальних і візуальних елементів; ґ) принцип відповідності, який полягає у видаленні зайвих слів, звуків, 
зображень із матеріалу, що подається; д) принцип модальності, що регулює поєднання матеріалів у різних 
модульностях поєднання тексту й аудіосупроводу, тексту і зображення та іншого; е) принцип довільності, 
який забезпечує вищий рівень інтерактивності завдяки довільному керуванню користувачем навчальними 
матеріалами на полі дошки та іншим [5; 12; 13].

На наш погляд, у пропедевтичному навчанні іноземних слухачів української мови інтерактивна дошка 
слугує когнітивним інструментом, що підтримує, спрямовує та розширює розумовий процес слухача. 
Завдяки доступу до пошукових систем мережі Інтернет слухачі вчаться здобувати, оброблювати й викорис-
товувати інформацію українською мовою. Виконання вправ із довільною динамікою передбачає активний 
дієвий компонент і дає змогу простежити перебіг думок користувача, побудову стратегій, тактик спілку-
вання, вибір жанру комунікації та інше. Окрім того, управляючи об’єктами з довільною динамікою на полі 
дошки, викладач і слухачі мають можливість коментувати логіку та послідовність своїх дій, що забезпечує 
зворотний зв’язок когнітивних процесів, покращує керування освітньою діяльністю, здійснення контролю, 
взаємо- та самоконтролю слухачів.

Велике значення під час використання інтерактивної дошки має психолого-педагогічний аспект. Вико-
ристання інтерактивної дошки дає можливість реалізувати один із найважливіших принципів навчання – 
принцип наочності. Як зазначають психологи, сприймаючи інформацію першого разу, слухач запам’ятовує 
лише чверть почутого, третину побаченого, за комбінованого впливу на слух і зір – половину інформації, а у 
разі залучення слухача до активних дій частка засвоєного може скласти 75 % [3, с. 45].

На наш погляд, психолого-педагогічний аспект використання інтерактивної дошки у процесі пропе-
девтичного навчання іноземних слухачів української мови забезпечує таке: умови для більш ефективного 
сприйняття інформації слухачами на заняттях завдяки впливу майже на всі органи чуття (зір, слух, дотик); 
відкритість простору освітньої діяльності, створення ілюзії прямої взаємодії з навчальним матеріалом пози-
тивно позначається на адаптації іноземних слухачів; феномен колективної уваги дає змогу викладачеві та 
слухачам здійснювати керований вплив на аудиторію загалом і на кожного слухача окремо; вибірковість 
уваги і цілеспрямованість інтелектуальних зусиль через інтерактивну взаємодію з навчальним матеріалом 
забезпечували міцну фіксацію інформації; візуальний контекст розширював поріг сприйняття інформації й 
таким способом підвищував ефективність засвоєння української мови; багатоваріантність представлення та 
інтерпретації навчальної інформації на полі дошки створювала стимул, що давало змогу не лише швидко 
розпізнавати та класифікувати сприйняту інформацію, але й ефективно засвоювати її. Крім того, викорис-
тання інтерактивної дошки дає змогу викладачеві виводити на екран заздалегідь підготовлені матеріали, з 
легкістю доповнювати, варіювати їх, що значно економить робочий час на занятті. Впровадження інтер-
активної дошки в пропедевтичне навчання супроводжується зниженням рівня тривожності іноземних слу-
хачів, поліпшенням емоційного клімату у групі, стимулює активність і творчість слухачів, надає більше 
можливостей для взаємодії слухачів із викладачем і між собою.

Проте під час роботи з інтерактивною дошкою викладач може зіштовхнутися з деякими труднощами, до 
яких має бути готовий, з-поміж них такі: можливість технічних проблем, значні затрати часу на підготовку 
до занять, відсутність апробованих курсів із викладання української мови для іноземців із використанням 
інтерактивних дощок, відповідність належних санітарно-гігієнічних норм на заняттях, визначення опти-
мального місця інтерактивної дошки в навчальному процесі, дотримання вимог оформлення та подання 
навчального матеріалу та інше.

Працюючи з інтерактивною дошкою, варто керуватись такими основними вимогами: дотримання про-
порцій оформлення матеріалу; встановлення порядку демонстрації; акцентування на важливості інформа-
ції; єдність і рівновага елементів, що демонструються, за формою, кольором, розміром; доцільність вибору 
шрифтів, виділень, маркувань, розміру шрифту для читання та акцентування, правильність оформлення 
інтерфейсу та інше [7, с. 10–13].

Методичний аспект використання інтерактивної дошки в процесі пропедевтичного навчання іноземних 
слухачів полягає в тому, що техніко-дидактичні властивості інтерактивної дошки дають можливість роз-
робити інтерактивні авторські курси навчання, заняття, завдання та інше. Спробуємо окреслити основні 
методичні задуми реалізації інтерактивної дошки у пропедевтичному навчанні іноземних слухачів україн-
ської мови. Використання інтерактивної дошки надає можливість створити іншомовне культурне навчальне 
середовище з урахуванням різноманітного навчального програмного забезпечення, для якого характерні 
культуровідповідність, інформативність, естетичність, комунікативність, інтерактивність, ситуативність, 
поліфункціональність і максимальна наближеність до реальності. Створення такого навчального середо-
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вища, на наш погляд, є насамперед необхідним для слухачів у процесі пропедевтичної підготовки в психіч-
ному, фізичному, емоційному плані, оскільки, як засвідчує практика, іноземні слухачі відчувають труднощі 
вступати в живу комунікацію, особливо на початку навчання, коли їм бракує лексичного запасу, мовленнєвих 
моделей, граматичних знань. Завдяки використанню інтерактивної дошки викладач має змогу моделювати 
реальні життєві ситуації на занятті, які викликають у слухачів інтерес, стимулюють їхню ситуативну моти-
вацію, яка відіграє важливу роль у процесі пропедевтичного навчання. Адже, як слушно зауважує Є. Пас-
сов, ситуативні інтереси ведуть до утворення стійких інтересів, а ситуативна мотивація виховує у слухачів 
потребу в спілкуванні загалом, створює постійну мотиваційну готовність – надзвичайно важливий чинник 
успішної участі в спілкуванні, а отже, й установлення мовленнєвого партнерства [5, с. 520].

Широкий спектр ресурсів дошки, яскраві образи, звуко- та відеофайли допомагають створювати необ-
хідну для спілкування міжкультурну ситуацію, уявити себе у ролі носія української мови. Можливість 
демонстрації навчальних відеороликів надає змогу слухачам спостерігати, аналізувати, вчитись використо-
вувати не лише вербальні засоби комунікації, але й невербальні (жести, міміку, пози), відчувати, імітувати 
інтонаційне оформлення. Вибір динаміки навчальної демонстрації матеріалу (можливості зупинки, повтору, 
редагування, варіативності) сприяє формуванню у слухачів уміння правильно вибудовувати тактику та стра-
тегію мовленнєвого вчинку, обирати потрібні засоби комунікації, інтонаційно оформлювати висловлювання, 
коригувати, редагувати, аналізувати та виправляти помилки.

Технічні ресурси інтерактивної дошки дають можливість значно ширше застосовувати тренувальну 
діяльність у процесі пропедевтичного навчання іноземних слухачів української мови. Презентації та варіа-
тивність подання навчального матеріалу в широкому діапазоні візуалізації (таблиці, схеми, опори, пам’ятки, 
коментарі) забезпечують створення економних за часом комплексів вправ на формування граматичних нави-
чок і вмінь, які вводяться власне у процес комунікації; пред’явлення візуальних зображень та аудіосупро-
воду полегшує вивчення лексики та вироблення фонетичних навичок. Окрім того, можливість демонстрації 
візуального матеріалу забезпечує реалізацію методичної стратегії використання опор у пропедевтичному 
навчанні. Інтерактивні здатності дошки надають можливість враховувати індивідуальний підхід. Напри-
клад: слабші слухачі можуть звертатися до мовленнєвого зразка, опори чи таблиці, яка демонструвалася 
лише на етапі актуалізації та перебуває у “згорнутому” вигляді, за необхідністю у будь-який момент.

Технічні характеристики ІКТ забезпечують використання під час занять Інтернет-сайтів, перекладачів, 
карт, надають доступ до соціальних мереж, аудіо- та відеоресурсів. Це дає змогу використовувати нестан-
дартні, інноваційні форми роботи в навчанні слухачів. При цьому змінювалася парадигма міжособистісної 
взаємодії учасників педагогічного процесу, більше уваги приділяється виробленню уміння самостійно здо-
бувати знання в умовах дослідницької діяльності. Слухачі вчаться отримувати, обробляти й використову-
вати інформацію тією мовою, яку вивчають, що сприяє формуванню культури навчальної діяльності загалом 
та інформаційної культури зокрема.

Отже, виокремлено низку основних переваг використання інтерактивної дошки, а саме:
– можливість створення авторських інтерактивних програм, занять, завдань;
– засвоєння мовленнєвих і немовленнєвих засобів комунікації, лінгвістичних і країнознавчих знань, від-

працювання вмінь і навичок їх реалізації;
– здатність відпрацювати всі етапи мовленнєвого вчинку (довербальні й вербальні);
– створення навчальних комунікативних ситуацій, умов подорожі у віртуальному мовленнєвому серед-

овищі, вироблення здатності сприймати, розуміти й засвоювати живе розмовне мовлення його носіїв;
– здійснення інтерактивного впливу через усі канали сприйняття: зоровий, слуховий, кінестетичний, що 

сприяло глибокому і міцному запам’ятовуванню мовленнєвого матеріалу;
– удосконалення вмінь імітації засобів комунікації;
– розвиток у слухачів здатності до асоціативного мислення і творчої уяви, розвиток творчості;
– підвищення активності та самостійності іноземних слухачів;
– покращення емоційного клімату занять, підвищення рівня адаптації слухачів;
– підтримка зворотного зв’язку на занятті та інше.
Висновки. Використання інтерактивної дошки дає змогу моделювати умови комунікативної діяль-

ності, реалізовувати їх у різноманітних вправах ситуативного характеру та рольових іграх, опосеред-
ковано вивчати граматику, допомагає слухачам створювати власні висловлювання і швидко редагувати 
відповіді, здійснювати контроль і самоконтроль знань. Впровадження інтерактивної дошки дає мож-
ливість задіювати майже всі органи чуття слухачів, поєднати на заняттях використання друкованого 
тексту, графічного зображення, рухомого відео, статичної фотографії, аудіозапису. Окрім того, її засто-
сування надає вагомі методичні переваги. З-поміж них такі: підвищення мотивації навчання, індиві-
дуалізація та диференціація навчання; створення на занятті в межах ситуації природного середовища; 
спонукання слухачів до активності, творчості, самостійності. Тому впровадження інтерактивного комп-
лексу SMART Board у пропедевтичне навчання іноземних слухачів української мови доцільно та ефек-
тивно.
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Павленко О. Н. Целесообразность внедрения интерактивного комплекса SMART Board в пропедевтическом 
обучении иностранных слушателей украинского языка в ВУЗе

В статье проанализированы возможности интерактивного программно-технологического учебного комплекса 
SMART Board; обоснована целесообразность его внедрения в пропедевтическом обучении иностранных слушателей 
украинскому языку в нейрофизиологическом, когнитивном, психолого-педагогическом и методическом аспектах; ос-
вещены методические планы реализации интерактивной доски в пропедевтическом обучении иностранных слушате-
лей украинскому языку; охарактеризованы трудности, с которыми преподаватель может столкнуться, работая со 
SMART Board.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интерактивная доска, пропедевтическое обуче-
ние иностранных слушателей.
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Pavlenko O. N. Feasibility of SMART Board interactive complex implementation in propaedeutic training of 
foreigners of Ukrainian language

In this article the opportunities of SMART Board’s interactive software and technology training complex were analyzed; the 
expediency of its introduction in the foreign students propaedeutic training of the Ukrainian language in neurophysiological, 
cognitive, psychological and pedagogical and methodical aspects was substantiated; the methodical points of the interactive 
whiteboard implementation the propaedeutic training of foreign listeners of the Ukrainian language were highlighted and also 
the difficulties faced by the teacher working with SMART Board were described.

Key words: information and communication technologies, SMART Board, propaedeutic training of foreign students.

УДК 378

Погорєлова Т. Ю.

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

У статті наведена характеристика моделі управління процесом формування професійної відповідальності май-
бутніх менеджерів як складника управління процесом професійної підготовки сучасного фахівця. Стаття аналізує 
сучасні визначення поняття «педагогічна модель» на основі узагальнення довідкових і наукових джерел; з’ясовує та 
узагальнює педагогічні умови, підходи та принципи побудови моделі управління процесом формування професійної від-
повідальності майбутніх менеджерів; характеризує структурні блоки моделі управління процесом формування про-
фесійної відповідальності майбутніх менеджерів. Перспективою подальшого дослідження є розроблення технології 
впровадження моделі формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів з урахуванням досвіду зару-
біжних дослідників.

Ключові слова: педагогічна модель, професійна відповідальність, педагогічні умови, педагогічні принципи, профе-
сійна підготовка, майбутній менеджер, педагогічна технологія.

На сучасному етапі розвитку суспільства великого значення набуває підготовка кваліфікованих фахівців 
в умовах закладів вищої освіти (далі – ЗВО). Сучасне суспільство стійкого розвитку висуває нові вимоги 
до якості фахівців, потреби науково-технічного та соціального прогресу потребують нових форм і видів 
навчання для ліквідації відставання професійних компетентностей від сучасних потреб суспільства. Від-
так, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті, Концепції національ-
ного виховання та Закону України «Про освіту», було визначено посилені вимоги до професійних і осо-
бистісних якостей випускників вищих навчальних закладів, зосереджуючи увагу на їх підготовці (розвитку 
професійного потенціалу, формуванні високої професійної відповідальності, загальнокультурного рівня 
тощо). У зв’язку з цим питання новітніх освітніх технологій, педагогічних моделей та інноваційних підходів 
постійно потребують узагальнення та систематизації [8].

Метою статті є характеристика моделі управління процесом формування професійної відповідальності 
майбутніх менеджерів як складника управління процесом професійної підготовки сучасного фахівця. Завдання 
статті: визначити сутність поняття «педагогічна модель» на основі узагальнення довідкових і наукових дже-
рел; з’ясувати та узагальнити педагогічні умови, підходи та принципи побудови моделі управління процесом 
формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів; охарактеризувати та обґрунтувати струк-
турні блоки моделі управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів.

У рамках дослідження для відображення особливостей управління процесом формування професійної 
відповідальності майбутніх менеджерів нами використано моделювання як метод пізнання суттєвих, про-
відних властивостей об’єкта через створення моделі. Поняття «модель» (у перекладі з латини – образ, змен-
шений варіант, спрощений опис складного явища чи процесу) трактується як зразок, що відтворює, імітує 
будову та функціонування будь-якого об’єкта дійсності й використовується для отримання нових знань про 
об’єкт [7, с. 35].

Моделювання визначається у філософії науки як опосередкований метод пізнання об’єктів чи явищ, 
пряме вивчення яких є складним чи неможливим [9, с. 24]. Способи представлення результатів моделювання 
можуть бути як матеріальними, так і інформаційними. Уявний, знаковий або матеріальний образ модельо-
ваного об’єкта або явища може бути відображеним у вигляді описів, теорій, схем, креслень, графіків тощо.

С. Гончаренко зазначає, що модель – це штучно створена система елементів, які з певною точністю відо-
бражають певні властивості, сторони, зв’язки об’єктів, що вивчаються [3, с. 37].

У психолого-педагогічних дослідженнях розроблення моделі системи, що досліджується, відіграє одну з 
провідних ролей. В. Штофф стверджує, що модель – це «…специфічна, якісно-своєрідна форма і одночасно 
засіб наукового пізнання».

М. Анісімов модель освітнього процесу в закладах вищої освіти аналізує в аспекті підходів у побудові 
навчальних планів і програм, критеріїв відбору конкретних об’єктів і засобів навчання [7, с. 68].
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Німецькі вчені (С. Гласер, А. Хaкер та інші) виділяють чотири етапи проектування педагогічних моделей: 
пошук моделі на евристичній основі з використанням інтуїції дослідника, перевірка моделі через поняття, 
перевірка моделі прагматично, застосування моделі [1, с. 114–115].

Як зазначає Т. Пушкар, досить популярним стало моделювання в процесі створення педагогічних техно-
логій, зокрема технологій професійної підготовки майбутніх фахівців. Для того щоб створити педагогічну 
модель, досліднику потрібно з’ясувати мету дослідження, виокремити властивості об’єкта дослідження, 
встановити зв’язки між означеними властивостями об’єкта дослідження й ідеалізувати їх у вигляді схеми, 
графіка, формули, таблиці тощо [7, с. 146; 1].

Отже, моделювання визначається більшістю вченими, зокрема вченими-педагогами, як процес і метод 
пізнання, що дає змогу вивчати певні загальні закономірності, модель допомагає пояснити накопичені факти 
навіть тоді, коли ще не має розробленої теорії; як метод пізнавальної та управлінської діяльності, який робить 
можливим адекватний опис і цілісне відображення в модельних уявленнях сутності певного явища. Модель 
не має самостійного значення у процесі дослідження об’єкта, вона є лише засобом його пізнання. Моде-
лювання процесу управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів 
розглядається як системний процес, що поєднує підходи, принципи, умови з факторами щодо їх втілення.

Завданнями моделі управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх менедже-
рів є цілеспрямоване забезпечення методологією процесу розвитку у студентів професійної відповідаль-
ності, а саме обґрунтування педагогічних умов, підходів і принципів формування професійної відповідаль-
ності майбутніх менеджерів та окреслення основних шляхів і методів системного забезпечення їх реалізації 
в умовах ЗВО.

Розроблена нами модель управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх 
менеджерів є комплексом психолого-педагогічних дій і впливів, які супроводжують процес формування 
морально-психологічних якостей, необхідних для досягнення поставленої освітньої мети. Вона спрямована 
на вироблення механізмів формування професійної відповідальності студента під час освітнього процесу, на 
його саморозвиток і саморефлексію.

Проведений теоретичний аналіз дав змогу побудувати структурні блоки моделі управління процесом 
формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів.

Цільовий блок містить мету дослідження та зовнішні фактори, що актуалізують мету дослідження, а 
саме: вимоги роботодавців і зміст нормативних документів, таких як Національна рамка кваліфікацій, Наці-
ональна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті, Концепція національного виховання та Закон 
України «Про освіту», у яких категорія відповідальності, зокрема професійної, посідає важливе місце серед 
соціально значущих якостей і компетентностей кваліфікованого фахівця.

У методологічному блоці окреслено основні підходи та принципи процесу управління процесом фор-
мування професійної відповідальності майбутніх менеджерів. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної 
психолого-педагогічної літератури та узагальнення різних теоретичних положень і педагогічних концепцій, 
що склали методологічну основу дослідження, визначено провідні методологічні підходи до реалізації його 
мети та завдань: аксіологічний, діалогічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, синергетичний.

Актуальність використання аксіологічного підходу до розвитку професійної відповідальності майбутніх 
менеджерів зумовлена тим, що згідно із Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. 
однією з характеристик освіти для сталого розвитку є її гуманізація та звернення до духовно-моральних 
цінностей людства, і на цій основі має будуватися індивідуально творча, ціннісна, відповідальна діяльність 
майбутнього фахівця в процесі навчання у ВНЗ. Закон України про вищу освіту декларує, що вища освіта – 
це сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі 
вищої освіти. Це визначення актуалізує роль освіти у формуванні ціннісних орієнтацій особистості [8].

Діалогічний підхід до процесу формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів реалізу-
ється відмовою від авторитарного впливу на особистість студента та переходом до плавного й обережного 
розвитку особистості. Освітній процес пронизує ідея пошуку компромісу, який поєднує протилежності сус-
пільства й особистості, педагогічний вплив поступається взаємодії, співробітництву, партнерству, орієнта-
ціям на свободу особистості, яка розвивається, і діалог із нею. У цьому аспекті вагоме місце посідає ефек-
тивна комунікація як вид зв’язку, спілкування та взаємодії викладача і студента.

Особистісно-орієнтований підхід у дослідженні полягає у визнанні права кожного з учасників освітнього 
процесу бути особистістю, що здатна до самовизначення, вільного вибору свого життєвого шляху, особис-
тістю, що має право на реалізацію власних мотивів і цінностей, право на формування власного унікального 
ставлення до себе та інших, до навколишньої дійсності [2, с. 70].

Діяльнісний підхід спрямовує освітній процес на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь 
майбутнього фахівця, застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти й 
командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію.

Синергетичний підхід полягає у виявленні та пізнанні загальних закономірностей, що керують проце-
сами самоорганізації у різних системах природи, зокрема в педагогічних системах. Він передбачає вра-
хування здатності суб’єкта або об’єкта до природної самоорганізації. Самоорганізація у площині педаго-
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гіки – це процес або сукупність процесів, що відбуваються в системі, і сприяють підтримці її оптимального 
функціонування, самовідновлення та самозміни [9, с. 236].

До основних принципів процесу управління процесом формування професійної відповідальності май-
бутніх менеджерів ми зараховуємо такі:

– принцип сталого розвитку суспільства — взаємозалежність і взаємозв’язок учасників освітнього про-
цесу на місцевому та глобальному рівнях; визнання того, що потрібно нести користь людям на справедливій 
основі; розуміння того, що наші дії можуть призвести до непередбачених наслідків, і заохочення до обереж-
ного підходу до добробуту нашої планети;

– принцип мотивації діяльності – стимуляція до навчання та пошуку знання та досвіду, пошук нових 
форм, методів навчання;

– принцип співробітництва – взаємодія викладача та студента в суб’єкт-суб’єктних стосунках;
– принцип адаптивності – урахування дії факторів умов внутрішнього середовища (особистісний і 

людський фактор), що характеризується певними параметрами (суб’єктними характеристиками студентів: 
наявним досвідом), обмеженнями (ступенем розвитку ціннісно-мотиваційної сфери й здатності до само-
управління) й можливостями (професійним творчим потенціалом суб’єктів навчальної діяльності, засобами 
педагогічного управління);

– принцип саморефлексії – націленість на формування у студента здатності до самоаналізу та самокорек-
ції своєї діяльності.

Розроблена модель має змістовий блок, який містить характеристику компонентів професійної відпові-
дальності майбутніх менеджерів: мотиваційного, ціннісного, діяльнісного та особистісного.

Мотиваційний компонент пов’язаний з усвідомленням важливості мотиваційно-ціннісних аспектів 
управлінської діяльності, які мають слугувати її підґрунтям. Мотиваційий компонент дає уявлення про при-
роду мотивів професійної діяльності фахівця.

Ціннісний компонент охоплює сферу формування професійної відповідальності особистості через сис-
тему етичних знань для сприйняття значення і змісту цінностей, взірців, принципів поведінки та спілку-
вання. Цей компонент забезпечує засвоєння знань про цінності, про моральні норми, спрямовуючи майбут-
нього фахівця на відповідальну професійну діяльність.

Діяльнісний компонент виявляється у сформованості у студентів умінь до здійснення ефективної управ-
лінської діяльності на засадах командної роботи та норм відповідальної поведінки у групі.

Особистісний компонент передбачає сформованість у студентів морально-особистісних якостей та якос-
тей, необхідних для успішної професійної діяльності: організованості, емоційної стійкості, толерантності, 
прагнення до саморефлексії, самоконтролю, самокорекції і самовдосконалення.

Організаційно-технологічний блок моделі охоплює такі складники: організаційно-педагогічні умови, 
навчальні технології, методи, форми та засоби формування професійної відповідальності майбутніх мене-
джерів.

Психолого-педагогічними та організаційними умовами формування професійної відповідальності май-
бутніх менеджерів є такі: спрямування змісту навчальних дисциплін на формування у студентів системи 
морально-етичних цінностей, знань і вмінь їх використовувати в діяльності менеджера; організаційно-мето-
дична підготовка викладачів навчальних дисциплін до формування професійної відповідальності; організа-
ція специфічного навчального середовища (оптимальне співвідношення свободи і відповідальності, ство-
рення «інстанцій відповідальності» тощо); розвиток професійної відповідальності майбутніх менеджерів за 
допомогою використання навчально-професійних завдань та інтерактивних методів навчання, що стимулю-
ють розвиток самостійності, критичного мислення, сприяють навичкам роботи у складі команди; організа-
ція рефлексивної діяльності студентів щодо процесу й результату індивідуальної та групової роботи [4; 6].

Навчальними технологіями, що забезпечують формування професійної відповідальності майбутніх мене-
джерів, є технології розвиваючого, проблемного, проектного навчання, технологія освітнього моніторингу, 
що є впровадженням системи регулярного спостереження за ходом освітнього процесу та його результатами 
з метою забезпечення якості професійної підготовки.

Методами формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів є активні (евристичні, 
дослідницькі) методи.

Навчальними формами, що забезпечують формування професійної відповідальності майбутніх менедже-
рів, є аудиторні та позааудиторні заняття, індивідуальні консультації педагогів, самостійна робота та прак-
тика студентів.

Засобами навчання для досягнення поставленої мети є навчальні посібники, фахова література, автор-
ське навчально-методичне забезпечення, аудіо- та відеоматеріали, засоби мультимедіа тощо.

Діагностичний блок містить фактори, критерії, показники та рівні сформованості професійної відпові-
дальності майбутніх менеджерів.

Аналіз педагогічної літератури щодо діагностики рівня сформованості професійної відповідальності 
майбутніх менеджерів дає змогу виділити такі фактори:

– мотиваційний фактор, що визначає рівень мотивації майбутнього менеджера до професійної діяль-
ності, де критеріями є усвідомлення ролі професійної відповідальності менеджера у професійній діяльності 



68

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

та наявність інтересу до змісту професійної діяльності менеджера, а показниками є почуття свободи і необ-
хідності, відповідальне ставлення до виконання завдань, ентузіазм до пізнання нового, прагнення досягнути 
найкращого результату діяльності тощо;

– ціннісний фактор, що визначає рівень сформованості морально-етичних знань і цінностей, необ-
хідних для ефективної професійної діяльності менеджера, зокрема для формування професійної відпо-
відальності. Критеріями ціннісного фактора є цілісність знань про ціннісну основу професійної діяль-
ності та усвідомлення ролі моральних цінностей у професійній діяльності менеджера. Показниками 
є готовність взяти на себе відповідальність виконувати соціокультурні функції професії менеджера, 
усвідомлення суспільної мети професійної діяльності менеджера, сприйняття професії менеджера як 
життєвої цінності;

– діяльнісний фактор характеризує готовність майбутніх менеджерів до здійснення ефективної управлін-
ської діяльності на засадах командної роботи та норм відповідальної поведінки у групі. Критеріями діяль-
нісного фактора є здатність, бажання та навички роботи в команді та усвідомлення важливості відповідаль-
ної поведінки у групі. Показниками є дисциплінованість, почуття радості допомогти людям, ініціативність, 
самостійність, емпатія;

– особистісний фактор характеризує здатність особистості до самооцінки рівня власної професійної від-
повідальності. Критеріями особистісного фактора є здатність до об’єктивного аналізу результатів власної 
діяльності, зокрема професійної, та здатність до самокорекції, самопізнання та самовдосконалення. Показ-
никами є організованість, самоконтроль, саморефлексія, самовдосконалення [5, с. 123–125].

Відповідно до розроблених факторів, критеріїв і показників можна виділити три рівні сформованості 
професійної відповідальності майбутніх менеджерів: високий, середній і низький.

Висновки. Отже, модель управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх 
менеджерів являє собою певну систему, що відображає єдність теоретичного і емпіричного підходів до її 
побудови. Важливою ознакою моделі є наступність і перспективність методологічного, змістового, органі-
заційно-технологічного та діагностичного блоків; поетапний характер формування досліджуваної якості. 
Побудована модель дала змогу виявити сутнісні характеристики процесу управління формуванням профе-
сійної відповідальності під час освітнього процесу. Результатом упровадження моделі формування профе-
сійної відповідальності майбутніх менеджерів має стати позитивна динаміка розвитку професійної відпо-
відальності майбутніх менеджерів.

На наш погляд, до першочергових проблем подальшого дослідження належить розроблення технології 
впровадження моделі управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів.
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Погорелова Т. Ю. Модель управления процессом формирования профессиональной ответственности будущих 
менеджеров

В статье приведена характеристика модели управления процессом формирования профессиональной ответствен-
ности будущих менеджеров как составляющей управления процессом профессиональной подготовки современного 
специалиста. Статья анализирует современные определения понятия «педагогическая модель» на основе обобщения 
справочных и научных источников; выясняет и обобщает педагогические условия, подходы и принципы построения мо-
дели управления процессом формирования профессиональной ответственности будущих менеджеров; характеризует 
структурные блоки модели управления процессом формирования профессиональной ответственности будущих менед-
жеров. Перспективой дальнейшего исследования является разработка технологии внедрения модели формирования 
профессиональной ответственности будущих менеджеров с учетом опыта зарубежных исследователей.

Ключевые слова: педагогическая модель, профессиональная ответственность, педагогические условия, педагоги-
ческие принципы, профессиональная подготовка, будущий менеджер, педагогическая технология.

Pohorielova T. Y. The model of management of future managers’ professional responsibility formation process
The article describes the model of management of future managers’ professional responsibility formation process as an 

essential part of modern specialists’ professional training process. The article analyzes modern definitions of «pedagogical 
model» on the basis of generalization of reference and scientific sources; reviews and generalizes pedagogical conditions, ap-
proaches and principles of future managers’ professional responsibility formation process; characterizes structural blocks of 
the model of management of future managers’ professional responsibility formation process. The prospect of further research is 
to develop a technology for implementing the model of management of future managers’ professional responsibility formation 
process, taking into account the experience of foreign scholars.

Key words: pedagogical model, professional responsibility, pedagogical conditions, pedagogical principles, professional 
training, future manager, pedagogical technology.
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Поліщук О. П.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У статті розглянуто проблему морального виховання учнів у позакласній виховній роботі сучасних закладів почат-
кової освіти. Проаналізовано ступінь дослідження цієї проблематики сучасними педагогами-теоретиками та прак-
тиками. Визначено зміст, завдання, форми та методи організації морального виховання учнів у позакласній роботі. 
Виділено й описано характерні вимоги до класного керівника – головного організатора позакласної роботи з мораль-
ного виховання учнів. Сформульовано основні принципи морального виховання учнів у позакласній роботі, визначено 
моральні цінності та норми поведінки в сучасному суспільстві. Встановлено, що головне завдання сучасної практики 
морального виховання учнів у позакласній роботі – створення сприятливого виховного простору.

Ключові слова: виховання, заклади початкової освіти, молодші школярі, моральне виховання, моральний розвиток, 
моральні цінності, особистість, позакласна робота.

Проблема морального виховання набуває дедалі більшої гостроти як глобальна. Психолого-педагогічна 
наука та педагогічна практика доводять, що моральний розвиток дитини найефективніше відбувається за 
умови педагогічного впливу, а саме – у процесі її виховання. Виховання розглядається як процес цілеспря-
мованого, заздалегідь підготовленого та організованого систематичного впливу на становлення особистості, 
обумовлений законами суспільного розвитку, діями багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. Його 
мета полягає в підготовці особистості до виконання певних функцій, до активізації її ролі в суспільному 
житті. Виховання виступає як свідома діяльність і цим воно відрізняється від тимчасових впливів [3].

Провідним і визначальним напрямом виховання є моральне виховання особистості. Розуміння його сут-
ності залежить передусім від визначення поняття моралі. Спираючись на аналіз робіт І. Беха, Л. Божович, 
А. Вардомацького, Л. Волченко, Т. Гумєннікової, О. Гусєйнова, І. Зарецької, О. Ковальова, Ю. Ковальчука, 
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К. Платонова та інших учених, ми можемо зазначити, що мораль визначається як одна з форм суспільної 
свідомості, система поглядів та уявлень, норм і оцінок, яка виконує соціальну форму регулювання поведінки 
людей в усіх сферах життя. У зв’язку з цим моральне виховання пов’язується передусім із цілеспрямованим, 
систематичним формуванням моральної свідомості. У більш повному розумінні моральне виховання роз-
глядається як одна з важливих сторін багатогранного процесу становлення особистості, мета якого – засво-
єння індивідом моральних цінностей відповідно до принципів, норм і проявів моралі, коли переконання 
та уявлення про належне втілюються в реальних вчинках, тобто коли моральні цінності усвідомлюються, 
засвоюються, закріплюються й проявляються в практичній діяльності як сталі способи поведінки [1].

Основні напрями наукового розроблення різних аспектів морального виховання молодших школярів відо-
бражені в працях В. Духновича, Н. Крупської, А. Макаренка, І. Огієнка, С. Русової, І. Стешенка, В. Сухом-
линського, С. Шацького та інших науковців. Теоретичні основи виховання у школярів моральних якостей, 
з’ясування їхньої суті й умов формування знайшли висвітлення в працях І. Беха, Л. Божович, О. Киричука, 
Г. Костюка, О. Скрипченка та інших. Вагомий внесок у вирішення проблеми морального виховання осо-
бистості зробили Б. Кобзар, В. Котирло, М. Красовицький, Ю. Приходько, Ю. Руденко та інші дослідники. 
Шляхи, засоби і методи формування моральних взаємовідносин у процесі спільної діяльності учнів висвіт-
люються в роботах В. Білоусової, К. Гавриловець, В. Киричок, Н. Рєпи та інших учених.

Моральному вихованню учнів у позакласній діяльності значну увагу приділяли О. Богданова, Л. Кані-
шевська, В. Коротєєва, Л. Нестеренко, Я. Романова, Л. Руднєва, Н. Трофимова, М. Юр’єва та інші. Ними 
досліджено та експериментально перевірено ряд об’єктивних і суб’єктивних стимулів розвитку почуттів і 
моральних уявлень учнів початкових класів у процесі позакласної роботи.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та виявити педагогічні умови вдосконалення морального вихо-
вання школярів у процесі позакласної виховної роботи.

Моральне виховання – це один із найважливіших видів виховання, що полягає в цілеспрямованому 
формуванні моральної свідомості, розвитку морального почуття й формуванні звичок і навичок моральної 
поведінки людини. Провідна роль у моральному розвиткові людини відводиться процесу морального вихо-
вання. Найважливішими складниками морального розвитку є моральні знання, емоційне ставлення до норм 
моралі, моральна діяльність.

Про ефективність процесу морального виховання свідчить моральний розвиток або вихованість дитини. 
У літературі зазначається, що саме вихованість є найважливішою характеристикою особистості, яка непо-
дільно пов’язана з усіма її аспектами, відображає ступінь її всебічності та гармонійності. Основою вихо-
ваності слугує моральність, яка і є найсуттєвішим її показником. Наприклад, зазначається, що моральна 
вихованість – стрижневе утворення особистості учня, яке, будучи доведене до необхідного рівня, стає фун-
даментом для розвитку всіх інших її сторін [4]. Людина не може жити й працювати повноцінно, не дотриму-
ючись відповідних норм і правил моралі, встановлених суспільством.

Сучасні вчені І. Бех та С. Максименко головними критеріями моральної вихованості називають моральну 
свідомість, моральні ідеали, міжособистісні стосунки в дитячому колективі, рівень дитячої самосвідомості, 
трудової активності, вимогливість до себе, дисциплінованість, ставлення до вчителя [5]. Рівнем моральної 
вихованості І. Бех пропонує визначати риси та якості, що розкривають моральну сутність особистості. Він 
зазначив, що формувати моральну вихованість потрібно на основі усвідомленої необхідності сприйняття 
моральної вимоги, тобто спочатку відбувається емоційне сприйняття поставленої вимоги, потім виникає 
позитивне ставлення до неї та готовність втілити її в життя. Моральна вимога перетворюється в переко-
нання, звичку, поведінку, до чого веде довготривала робота з виховання волі, а надалі – безвольової за пси-
хологічною структурою, постійної поведінки. Вчений наголошує на важливості формування здібностей і 
бажань усвідомлювати себе як особистість, розвивати в учня повагу до іншої людини та її цінностей, ство-
рювати у вихованця досвід приймати моральні рішення [2].

Як вважає М. Шилова, вихованість – це інтегративна властивість особистості, яка характеризується 
сукупністю досить сформованих особистісних якостей і в узагальненій формі відображає систему соці-
альних відносин людини. Способами визначення рівня вихованості школяра називає повсякденні спосте-
реження за діяльністю та поведінкою учнів у процесі навчальних занять і в позаурочний час; індивідуальні 
та групові діагностичні бесіди з учнями, вчителями, батьками; вивчення результатів діяльності школярів; 
вивчення учнів у домашній обстановці; природний експеримент; методи рейтингу та компоненти оцінок. 
Учений виокремлює п’ять основних показників моральної вихованості учнів: ставлення до суспільства, 
патріотизм; ставлення до розумової праці; ставлення до фізичної праці; ставлення до людей (виявлення 
моральних якостей особистості); самодисципліна [8].

Видатний педагог В. Сухомлинський, розробивши виховну систему всебічного розвитку особистості, 
обґрунтовано вважав, що її системна й утворююча ознака – це моральне виховання. Моральне виховання 
ефективно здійснюється лише як цілісний процес педагогічної, відповідної нормам загальнолюдської 
моралі організації життєдіяльності молодших школярів, їхніх стосунків, спілкування з урахуванням вікових 
та індивідуальних особливостей. Результатом всеоб’ємного морального виховання молодших школярів є 
формування цілісної особистості, єдності в її свідомості моральних відчуттів, совісті, моральної волі, нави-
ків, звичок, суспільно ціннісної поведінки [7].



71

Випуск 65’2018                                                                                 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Зміст закладів початкової освіти становить основу різнобічного розвитку учнів, формування у них мис-
лення, пізнавальних інтересів, оволодіння навичками та здобування знань. У цей період у молодших шко-
лярів інтенсивно формуються інтелектуальні, соціальні та моральні якості. Саме в школі учні отримують 
основи знань із навчальних дисциплін, правил поведінки, розуміння моральних цінностей, що будуть слу-
жити підґрунтям їхньої успішної діяльності та поведінки впродовж усього життя [6].

Завдання закладів початкової освіти полягає в тому, щоб не тільки збагатити пам’ять учнів знаннями, 
але й сформувати глибокі та стійкі пізнавальні інтереси. Свої завдання школа може вирішувати успішніше, 
коли більше в начально-виховній роботі будуть враховуватися індивідуальні особливості, нахили та пізна-
вальні інтереси дітей до того чи іншого виду діяльності. Їх напрям, зміст значною мірою залежать не тільки 
від успішного навчання в школі, але й від гармонійного розвитку особливості. Шкільна програма, хоч би 
як вона відповідала потребам часу, не може дати повного обсягу знань, не встигає за новими науковими 
відкриттями. Заповнити цю прогалину покликана система, різноманітна за змістом і формою, – позакласна 
робота. Вона є також необхідною ланкою і в єдиній системі виховання школярів. У позакласний час продо-
вжується цілеспрямована робота з морального і розумового виховання школярів. Вони разом із педагогами 
на основі партнерства беруть участь у суспільно значимій діяльності. Молодші школярі залучаються до 
роботи в різних творчих об’єднаннях (гуртках, студіях) відповідно до інтересів, добровільного вибору, що 
сприяє самореалізації особистості, розвитку її індивідуальних нахилів і здібностей. Учитель початкових 
класів має побудувати позакласну роботу цікаво, дібрати такий зміст і методи роботи, щоб задовольнити 
потреби кожної дитини в активності, самодіяльності, у спілкуванні з однолітками, що базується на ідеях 
моралі та гуманізму.

Діти розширюють і поглиблюють свої уявлення про розвиток природи, суспільства, науки і техніки, дові-
даються більше про своє рідне місто чи село, про свою Батьківщину, про весь величезний світ. Позакласні 
заняття допомагають створити в школі атмосферу багатого духовного життя, сприяють розвитку пізнаваль-
них інтересів, потреб і практичних умінь. Позакласні виховні заняття мають велике значення для розвитку 
допитливості, спостережливості і творчій самостійності учнів. Заняття в гуртках і клубах, екскурсії, кон-
курси і вікторини, завдання з позакласного читання, практичні роботи пробуджують у школярів допитливий 
інтерес до знань, до життя і праці.

У процесі позакласної роботи продовжується моральне виховання учнів, що здійснюється в умовах спри-
ятливого оточення, у середовищі однолітків; створюються можливості для виховання в дітей моральних 
принципів, для виховання патріотизму, чесності, для засвоєння правил і культурної поведінки.

Висновки. Отже, на основі викладеного матеріалу ми можемо стверджувати, що моральне виховання 
молодших школярів інтегрується в освітній процес, під час якого учень озброюється знаннями моральних 
норм і правил, вивчає моральні цінності та почуття, що є передумовою формування мотивів моральної 
поведінки. Чим вищий рівень моральної культури середовища формування особистості, тим більше під-
вищується ступінь ймовірності залучення дитини молодшого шкільного віку до ідей гуманізму та росту її 
моральної культури.

Вагома роль у моральному вихованні молодших школярів належить позакласній роботі. Значення поза-
класної роботи у всебічному розвитку особистості посилюється тим, що вони сприяють вихованню не лише 
духовності та моральності, задоволенню різнобічних інтересів, але й стимулюють розвиток творчої обдаро-
ваності й індивідуальності, залучають дитину до загальнолюдської гуманітарної культури.

Подальшими перспективними напрямами дослідження може бути пошук і обґрунтування педагогічних 
чинників і умов, що впливають на успішну організацію морального виховання особистості у процесі поза-
класної виховної роботи.
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Полищук О. П. Нравственное воспитание младших школьников в процессе внеклассной воспитательной 
работы

В статье рассмотрена проблема нравственного воспитания учащихся во внеклассной воспитательной работе 
современных заведений начального образования. Проанализирована степень исследования данной проблематики со-
временными педагогами-теоретиками и практиками. Определены содержание, задачи, формы и методы организации 
нравственного воспитания учащихся во внеклассной работе. Выделены и описаны характерные требования к класс-
ному руководителю – главному организатору внеклассной работы по нравственному воспитанию учащихся. Сформу-
лированы основные принципы нравственного воспитания учащихся во внеклассной работе, определены нравственные 
ценности и нормы поведения в современном обществе. Установлено, что главная задача современной практики нрав-
ственного воспитания учащихся во внеклассной работе – создание благоприятного воспитательного пространства.

Ключевые слова: воспитание, учреждения начального образования, младшие школьники, нравственное воспита-
ние, нравственное развитие, моральные ценности, личность, внеклассная работа.

Polishchuk O. P. Moral education of junior pupils in the process of extracurricular educational work
The article deals with the problem of moral education of students in extracurricular educational work of modern institutions 

of elementary education. The degree of research of this problem by modern pedagogues-theorists and practitioners has been 
analyzed. The content, tasks, forms and methods of organization of moral education of pupils in extracurricular work are de-
termined. The characteristic requirements for a class leader – the main organizer of extracurricular work on moral education 
of students – are distinguished and described. The basic principles of moral education of pupils in extracurricular work are 
formulated, moral values and norms of behavior in modern society are determined. It is established that the main task of modern 
practice of moral education of students in extracurricular work is creation of a favorable educational space.

Key words: education, institutions of primary education, younger schoolchildren, moral education, moral development, 
moral values, personality, out-of-class work.
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Статтю присвячено встановленню критеріїв і показників готовності майбутніх учителів інформатики до про-
фесійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Відповідно до структурних компонентів готовності майбутніх 
учителів інформатики до зазначеної діяльності встановлено мотиваційний, когнітивний, практично-діяльнісний і 
рефлексивний її критерії. Описано показники, в яких розкривається кожний із критеріїв. Визначено та схарактери-
зовано рівні сформованості готовності майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на 
ІТ-спеціальності та діагностичний апарат для їх з’ясування. Наведено результати з’ясування коефіцієнта вагомості 
кожного критерію у структурі готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи в за-
кладах загальної середньої освіти, а також коефіцієнтів вагомості окремих показників кожного критерію означеної 
готовності (із застосуванням методу експертних оцінок).

Ключові слова: професійна орієнтація, ІТ-спеціальності, підготовка учителя інформатики, готовність до про-
фесійної орієнтації, критерії та показники готовності.

Забезпечення підготовки майбутніх учителів до сприяння професійному самовизначенню та подальшій 
професійній самореалізації учнів – нагальне завдання професійної педагогічної освіти [1].

Проблемі визначення готовності до професійної педагогічної діяльності майбутніх учителів, вста-
новлення її критеріїв і показників присвячені роботи В. А. Адольфа, Л. І. Білоусової, І. М. Дичківської, 
Н. В. Житєньової, С. Д. Криштоф, О. М. Осокіна, В. Л. Синєбрюхової, І. Ю. Степанової, Т. В. Тихонової, 
О. Ю. Усатої, Н. О. Яциніної та інших учених.

Готовність майбутніх учителів до профорієнтаційної роботи зі школярами є предметом наукових роз-
відок О. О. Негріводи, Д. Ж. Завітренко, М. Є. Чумака, І. М. Чорної, Г. О. Шліхти, О. М. Пшеничнова, 
Б. М. Утегенової, Л. В. Курочкіної, Л.В. Тименко та інших дослідників. Проте науковці мають різні погляди 
на визначення рівнів сформованості такої готовності, немає єдиних підходів до переліку її критеріїв і показ-
ників. У психолого-педагогічних дослідженнях не знайшло відображення питання встановлення критеріїв і 
показників для визначення рівня сформованості готовності майбутнього вчителя інформатики до професій-
ної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності.

Метою статті є встановлення критеріїв і показників визначення рівня готовності майбутнього вчителя 
інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності.

Готовність майбутнього вчителя інформатики до проведення профорієнтаційної роботи на 
ІТ-спеціальності зі школярами виявляється у сукупності загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, 
стійкому бажанні здійснювати цю діяльність і здатності оцінювати й підвищувати рівень власної підго-
товки до неї. У готовності майбутнього вчителя інформатики до проведення профорієнтаційної роботи 
на ІТ-спеціальності зі школярами, що виявляється в сукупності загальних і спеціальних знань, умінь і 
навичок, стійкому бажанні здійснювати цю діяльність і здатності оцінювати й підвищувати рівень влас-
ної підготовки неї можна виокремити мотиваційний, когнітивний, практично-діяльнісний і рефлексивний 
компоненти [2].

Відповідно до вказаного переліку компонентів пропонуємо чотири критерії (мотиваційний, когнітив-
ний, практично-діяльнісний і рефлексивний), які є ознаками сформованості готовності майбутнього вчителя 
інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності.

Визначимо та схарактеризуємо показники – характеристики критеріїв, які розкривають їхній зміст.
Як мотиваційний критерій визначено сформованість складників мотиваційної сфери студентів згідно з 

цілями їх підготовки до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти на ІТ-спеціальності, 
його ціннісні орієнтації щодо здійснення такої діяльності.

Показниками, у яких розкривається зазначений критерій, є такі:
– усвідомлення значущості профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності;
– розуміння власної відповідальності за здійснення профорієнтаційної роботи зі школярами на 

ІТ-спеціальності;
– прагнення до здійснення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності;
– зацікавленість у якості профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності як складнику 

власного професійного успіху.
Визначення рівня сформованості показників мотиваційного критерію може здійснюватися з використан-

ням таких методик, як “Мотивація професійної діяльності” (К. Замфір e модифікації А. Реана), “Самооцінка 
ставлення педагога до профорієнтаційної роботи” (І. В. Марченко, І. Б. Заєць у модифікації), на основі засто-
сування таких методів: анкетування, опитування, інтерв’ю, спостереження.
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Когнітивний критерій дає змогу встановити рівень знань студентів, необхідних для проведення профорі-
єнтаційної роботи на ІТ-спеціальності зі школярами.

Показниками когнітивного критерію готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної 
роботи в закладах загальної середньої освіти є володіння студентами такими знаннями:

– психологічних засад професійного самовизначення школярів;
– загальнопедагогічних засад профорієнтаційної роботи зі школярами;
– професіографічних засад профорієнтаційної роботи на ІТ-спеціальності;
– змісту профорієнтаційної роботи на всіх етапах її здійснення;
– форм, методів і засобів профорієнтаційної роботи на ІТ-спеціальності.
Для визначення рівня сформованості показників когнітивного критерію готовності майбутніх учителів 

до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти можна використати такі методи: тесту-
вання, проведення контрольних робіт, аналіз продуктів навчальної діяльності, спостереження.

Як практично-діяльнісний критерій визначено сформованість умінь студентів щодо здійснення профорі-
єнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти на ІТ-спеціальності.

Показниками, у яких розкривається зазначений критерій, є такі:
– гностичні вміння (дослідницько-діагностичні вміння);
– аналітико-дослідницькі вміння (прогностичні вміння, аналітичні вміння);
– проективно-методичні вміння (медіа-вміння, проективні вміння);
– конструктивно-методичні вміння (організаційно-практичні вміння, уміння виокремлювати та впрова-

джувати новітні засоби профорієнтаційної роботи, координаційні вміння).
Визначення рівня сформованості показників практично-діяльнісного критерію здійснюється з викорис-

танням таких методів: проведення контрольних робіт, аналіз продуктів навчальної діяльності (навчально-
методичного забезпечення, матеріалів практик), спостереження.

Як рефлексивний критерій рівня готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної 
роботи в закладах загальної середньої освіти визначено сформованість умінь студента до самооцінювання 
успішності цього напряму своєї професійної діяльності та до усвідомлення ступеня своєї підготовленості 
до неї й шляхів її підвищення.

Визначено такі показники, в яких розкривається зазначений критерій:
– уміння здійснювати систематичний аналіз стану проблеми здійснення профорієнтаційної роботи зі 

школярами на ІТ-спеціальності;
– уміння оцінювати та аналізувати власну профорієнтаційну роботу зі школярами на ІТ-спеціальності;
– спрямованість на пошук форм, методів і засобів здійснення профорієнтаційної роботи на 

ІТ-спеціальності.
Визначення рівня сформованості показників рефлексивного критерію здійснюється з використанням 

таких методик, як “Самооцінка здатності до самоосвіти та саморозвитку особистості” (О. П. Сергєєнкової), 
“Діагностика рівня розвитку рефлективності” (А. В. Карпова) на основі застосування методів анкетування, 
опитування, інтерв’ю, спостереження.

Для кожного з показників зазначених критеріїв встановлено чотири рівні його сформованості: високий, 
достатній, середній і початковий.

У процесі проведеного дослідження для з’ясування коефіцієнта вагомості кожного критерію у структурі 
готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої 
освіти, а також коефіцієнтів вагомості окремих показників кожного критерію означеної готовності було 
застосовано метод експертних оцінок [3].

Для експертного оцінювання було залучено 15 викладачів-експертів – членів незалежної експертної комі-
сії, які в індивідуальному порядку визначили ранг кожного із запропонованих критеріїв (мотиваційного, 
когнітивного, практично-діяльнісного, рефлексивного). На основі даних проведеного опитування експертів 
було складено зведену таблицю рангів критеріїв майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної 
роботи в закладах загальної середньої освіти та відповідну матрицю рангів. З використанням коефіцієнта 
конкордації Кенделла (W) було встановлено наявність середнього ступеня узгодженості думок усіх залуче-
них експертів щодо вагомості критеріїв готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної 
роботи в закладах загальної середньої освіти (W = 0,5022). Для оцінювання значимості отриманого коефіці-
єнта конкордації було обчислено критерій узгодженості Пірсона (χ2 = 22,6) та зроблено висновок, що одер-
жані результати експертного оцінювання мають сенс і можуть використовуватися у проведенні подальших 
досліджень.

На основі отриманої таблиці рангів було обчислено вагомість кожного з чотирьох критеріїв готовності 
майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти: 
мотиваційний критерій – 0,38; когнітивний критерій – 0,27; практично-діяльнісний критерій – 0,19; рефлек-
сивно-оцінювальний критерій – 0,16 (див. рис. 1).

Аналогічно було визначено коефіцієнти конкордації й вагомість кожного з показників сформованості 
компонентів підготовки майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи в закладах загаль-
ної середньої освіти.
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Рис. 1. Вагомість критеріїв готовності майбутніх учителів інформатики 
до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти

Інтегроване значення сформованості готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної 
роботи зі школярами на ІТ-спеціальності (Фj) за відповідним j-м критерієм може обчислюватися за формулою

Фj = 
i

n

iK
=
∑
1

,

де n – кількість показників критерію готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної 
роботи в закладах загальної середньої освіти, i – номер показника, Кі – відносна оцінка показника.

Інтегрований показник зазначеної готовності (Д) може обчислюватися за формулою
Ä V Ô

j

k

j j=
=
∑
1

· ,

де j – номер критерію, Vj – вагомість j-ого критерію, Фj – інтегроване значення j-ого критерію, k – кількість 
критеріїв готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи в закладах загальної 
середньої освіти.

Інтегроване значення готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи в 
закладах загальної середньої освіти пропонуємо оцінювати за такою шкалою: 2,51–3,0 – високий рівень; 
1,51–2,50 – достатній рівень, 0,76–1,50 – середній рівень; 0,0–0,75 – початковий рівень.

Отже, розроблений критеріально-діагностичний апарат дає змогу на практиці здійснити визначення рівня 
готовності майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Мате-
ріали дослідження пройшли апробацію у навчально-виховному процесі на кафедрі інформатики фізико-
математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
впродовж 2006–2017 років, аналіз результатів якої дав підстави для позитивних висновків щодо можли-
востей їх подальшого використання для покращення якості підготовки майбутніх педагогів до професійної 
діяльності.
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Пономарёва Н. А. Критерии и показатели определения уровня готовности будущего учителя информатики к 
профессиональной ориентации школьников на ІТ-специальности

Статья посвящена обоснованию критериев и показателей готовности будущих учителей информатики к про-
фессиональной ориентации школьников на ІТ-специальности. Исходя из структурных компонентов готовности бу-
дущих учителей информатики к указанной деятельности, установлено мотивационный, когнитивный, практически-
деятельностный и рефлексивный её критерии. Описаны показатели, в которых раскрывается каждый из критериев. 
Определены и охарактеризованы уровни сформированности готовности будущего учителя информатики к профес-
сиональной ориентации школьников на IT-специальности и диагностический аппарат для их выяснения. Приведены 
результаты определения коэффициента весомости каждого критерия в структуре готовности будущего учителя 
информатики к профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования, а также коэффициентов 
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весомости отдельных показателей каждого критерия рассматриваемой готовности (с применением метода экс-
пертных оценок).

Ключевые слова: подготовка учителя информатики, профессиональная ориентация, ІТ-специальности, профори-
ентационная работа, содержание учебной дисциплины.

Ponomarova N. O. Criteria and indicators of determining the level of readiness of the future teacher of informatics 
to career guidance of students on IT specialty

The article is devoted to the establishment of criteria and indicators of readiness of future teachers of informatics to career 
guidance of pupils on IT specialty. In accordance with the structural components of the readiness of the future teachers of infor-
matics for this activity, is defined a motivational, cognitive, practical-activity and reflexive criteria. The indicators, which reveal 
each of the criteria, are described. The levels of formation of the readiness of the future teacher of informatics to career guid-
ance of pupils on IT specialty and the diagnostic apparatus for their identification are determined and described. The results of 
determining the coefficient of importance of each criterion in the structure of the readiness of the future teacher of informatics to 
career guidance of pupils in general secondary education, as well as the factors of importance of individual indicators of each 
criterion of preparedness (using the method of expert evaluations) are given.

Key words: career guidance, IT specialty, preparation of a teacher of informatics, readiness for career guidance, criteria 
and indicators and indicators of readiness.

УДК 81’243:371.311

Рижкова І. Ю.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК МОТИВАЦІЯ 
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ)

Педагогічна практика вимагає створення відносно простого і водночас максимально універсального, професійно-
го розвитку студентів на заняттях з іноземної мови. У статті розглянуто особливості застосування інтерактивних 
технологій навчання як мотивації до вивчення іноземної мови. Обґрунтована необхідність використання на заняттях з 
іноземної мови інтерактивних технологій. Використання інтерактивних методів навчання посилює увагу студентів, а 
також дає змогу значно збільшити час мовної практики на заняттях для кожного студента. Окреслено необхідність за-
стосування кооперативного навчання під час вивчення іноземної мови у ВНЗ [2, електронний ресурс]. Наведено приклади 
застосування кооперативного навчання під час вивчення окремих тем з іноземної мови. У процесі кооперативного навчан-
ня викладач стає організатором самостійної, навчально-пізнавальної, комунікативної, творчої діяльності студентів.

Ключові слова: інтерактивні завдання, кооперативне навчання, іноземна мова, мотивація, студент, особистість, 
інтерес, ЗВО.

Сьогодні викладачі іноземної мови в закладах вищої освіти повинні будувати такий навчальний процес і 
планувати такі практичні заняття, які могли би бути основою формування мотивації студентів до вивчення 
іноземної мови. Викладачі повинні дбати про ефективне забезпечення навчальної діяльності, викликаючи 
інтерес студентів до заняття.

Методи, які розвивають пізнавальний інтерес до вивчення іноземної мови, це перш за все методи, які 
активізують сам процес навчання, а саме такі:

– групова робота;
– дискусія;
– діалогічне мовлення (інтерактивне);
– проектування;
– презентації та інше [1, c. 39; 4, с. 42–43].
У сучасному навчально-виховному процесі вагоме місце посідає питання про використання саме інтер-

активних методів навчання у ЗВО, тому що вони відкривають для студентів можливості співпраці, пізнання 
та налагодження стосунків.

Зростання вимог до якості підготовки фахівців із вищою освітою ставить перед викладачами ЗВО 
завдання створити ефективні дидактичні системи, які базуються на застосуванні видів, технологій, форм 
і методів навчання, які забезпечать інтенсивне залучення студентів до процесу вивчення іноземної мови. 
Серед багатьох засобів, що реалізують такий підхід, визнання набувають інтерактивні методи навчання 
[3, с. 29–34].

Мета статті – висвітлити особливості застосування інтерактивних технологій навчання як мотивації до 
вивчення іноземної мови й обґрунтувати необхідність їх використання.

Інтерактивне навчання як особливу освітню технологію в загальнодидактичному аспекті досліджували 
О. Пометун, Г. Сиротенко, Л. Коваль та інші вчені. Необхідність використання інтерактивних технологій 
навчання іноземної мови у ЗВО обґрунтовано у працях науковців С. Медведєвої, О. Зубенко, Г. Попова та 
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інших. Питанням організації інтерактивного навчання в старшій школі присвячені роботи сучасних науков-
ців, таких як Н. Павленко, В. Мартинюк, Л. Тополя та інші [2, електронний ресурс].

Суть інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до 
процесу пізнання, формування та створення висновків, де кожен студент робить індивідуальний внесок, де 
студенти обмінюються ідеями, знаннями.

Методи інтерактивного навчання є складовою частиною сучасних інноваційних технологій. На заняттях 
створюється можливість обговорення різноманітних проблем, аргументування власного погляду, відбува-
ється взаємодія викладача та студента, яка орієнтує особистість на розвиток творчих і розумових здібностей 
і комунікативних навичок.

Однією з інтерактивних технологій навчання, яка є ефективною під час вивчення іноземної мови, є коо-
перативне навчання [2, електронний ресурс].

Кооперативне навчання – метод навчання студентів, що припускає співробітництво студентів у групі та 
викладача. За такого підходу студенти швидше досягають успіхів у вивченні іноземної мови [5].

Американські дослідники Д. Джонсон і Р. Джонсон виділяють п’ять основних критеріїв успішного коо-
перативного навчання:

1. Позитивна залежність (студенти вчаться взаємної відповідальності та роботи в команді).
2. Пряма підтримка (студенти підтримуються один одного безпосередньо. Вони обмінюються дум-

ками, матеріалами, оцінюють роботу один одного з метою отримання спільного результату роботи).
3. Відповідальність (кожен студент бере участь у роботі групі та несе відповідальність за результат 

групової діяльності).
4. Соціальна компетентність (студенти вчаться довірі та повазі, а також чітко та ясно висловлювати 

свої думки й вирішувати конфлікти, які виникають).
5. Власна оцінка (студенти вчаться оцінювати власний внесок в успіх групової роботи, а також оціню-

вати спільну роботу групи та виділяти причини невдач) [6; 8].
Кооперативно організоване навчання відрізняється певними особливостями:
– викладач дуже виважено підходить до створення підгрупи на тривалу перспективу;
– розробляються свої стратегії, здійснюється планування для кожної з виділених підгруп;
– у процесі навчання студенти діляться своїми знаннями;
– кожен студент працює на повну силу, самостійно;
– за результат праці групи відповідальність несе кожен учасник;
– робота кожного учасника групи оцінюється викладачем під особовим кутом [7, електронний ресурс].
Сьогодні в науковій літературі описано багато видів технологій кооперативного навчання (дослідники нара-

ховують більше ніж 50), розглянемо найбільш розповсюджені різновиди (структури) кооперативних занять:
«Думай – працюй у парі – ділись» (Каган, 1990 р.) – кооперативна структура, в якій студенти (партнери) 

особисто думають над питанням, потім обговорюють ще з кимось іншим. Зокрема, цей вид кооперативного 
навчання використовується під час вивчення нового матеріалу [7, електронний ресурс].

«Формулюй – Ділись – Слухай – Створюй» (Р. Джонсон, Д. Джонсон і Бартлет, 1990 р.) – подібна до 
попередньої структури, в якій студенти спочатку особисто формулюють відповіді, кожен проговорює відпо-
відь вголос (ДІЛИТЬСЯ) та слухає відповіді інших. Потім разом створюють повну відповідь за допомогою 
обговорення. Цей вид також має широке застосування [7, електронний ресурс].

«Скажи й переключайся» – кооперативна структура, в якій студенти послідовно дають відповіді на 
запитання або обговорюють тему дискусії за сигналом [7, електронний ресурс].

«Круглий стіл» (Каган, 1990 р.) – кооперативна структура, яка розрахована як на малі, так і на великі 
групи, в яких один аркуш паперу передається по колу для запису своїх думок, ідей, пропозицій тощо  
[7, електронний ресурс].

«Мозковий штурм». Фіксуються всі ідеї, коментарі щодо заданої теми. Використовуються такі прин-
ципи: кожному надається можливість висловитися, всі твердження приймаються, наголошується швидше на 
кількість, а не на якість, ідеї не оцінюються й не критикуються, а записуються так, як були сформульовані, 
без редагування [7, електронний ресурс].

Групове дослідження – кооперативна структура, в якій студенти розбиваються на підгрупи, самі обира-
ють тему дослідження. Вони самостійно обирають зміст, форми, ролі, проводять збір інформації, аналізу-
ють, дають оцінку даним, роблять висновки та презентують кінцевий варіант дослідження [7, електронний 
ресурс].

Висновки. Варто зазначити, що інтерактивне навчання дає змогу значно збільшити процес засвоєння 
матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість студентів, але й на дії, практику. Кооперативне навчання 
дає можливість вирішити відразу декілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає 
встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує 
працювати в команді, прислухатися до думки кожного [2, електронний ресурс].

Значення кооперативного навчання під час формування зацікавленості до вивчення іноземної мови дуже 
велике. І викладачу не можна недооцінювати цей факт. Використавши їх разом з іншими формами та мето-
дами роботи, викладач досягне головної мети – студенти будуть мотивовані до вивчення іноземної мови.
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Рыжкова И. Ю. Интерактивные технологии обучения как мотивация к изучению иностранного языка 
(кооперативное обучение)

Педагогическая практика требует создания относительно простого и в то же время максимально универсального, 
профессионального развития студентов на занятиях по иностранному языку. В статье рассмотрено особенности 
применения интерактивных технологий обучения как мотивации к изучению иностранного языка. Обоснована необ-
ходимость использования на занятиях по иностранному языку интерактивных технологий. Использование интерак-
тивных методов обучения усиливает внимание студентов, а также позволяет значительно увеличить время языковой 
практики на занятиях для каждого студента. Очерчена необходимость применения кооперативного обучения при 
изучении иностранного языка в ЗВО. Приведены примеры применения кооперативного обучения во время изучения от-
дельных тем по иностранному языку. В процессе кооперативного обучения преподаватель становится организатором 
самостоятельной, учебно-познавательной, коммуникативной, творческой деятельности студентов.

Ключевые слова: интерактивные задания, кооперативное обучение, иностранный язык, мотивация, студент, лич-
ность, интерес, ЗВО.

Ryzhkova I. Yu. Interactive learning technologies as motivation for learning a foreign language (cooperative 
learning)

The pedagogical practice demands the formation of quite simple and in the meantime maximally multi-purpose professional 
progress of students during the English lessons. In the given article the characteristics of using the interactive learning tech-
nologies are considered such as the motivation to learn a foreign language. The usage of interactive technologies in learning 
the foreign language is justified. The introduction of interactive teaching methods increases the students’ attention and allows 
maximizing time in practicing language during the lessons. It is also necessary to use cooperative learning in teaching foreign 
languages at universities. The examples of using the cooperative learning in teaching separate topics of the foreign language 
are given. In the course of the cooperative learning a teacher becomes a planner of independent, educational, communicative 
and creative activities for students.

Key words: interactive tasks, cooperative learning, foreign language, motivation, students, personality, interest, universities.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ 
ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ЗВО

У статті розглянуто актуальну проблему професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у немовних закладах ви-
щої освіти. Автори визначають основні переваги професійно-орієнтованих завдань, а також розглядають особливості 
застосування ділових ігор, дискусій, кейсів на заняттях з іноземної мови для розвитку мовленнєвих компетенцій у студентів 
економічних спеціальностей немовних ЗВО. Обґрунтована необхідність створення нових навчальних програм і додаткових 
навчальних посібників з орієнтацією на співдружність викладачів і студентів. Висвітлено особливості застосування про-
фесійно-орієнтованого підходу у навчанні іноземних мов у немовних ЗВО, ефективної мовної підготовки та формування 
професійної мовної компетентності студентів. Також у статті наводяться приклади професійно-орієнтованих завдань, 
що можуть застосовуватися викладачами іноземної мови під час занять зі студентами економічних спеціальностей.

Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання, професійно-орієнтовані завдання, іноземна мова, студенти еко-
номічних спеціальностей, професійна діяльність, ділова гра, диспути, дискусія.

Перед сучасною вищою школою постає актуальне завдання озброєння майбутніх фахівців не лише зна-
ннями, але й потрібними для успішної та ефективної професійної діяльності компетенціями. Для студентів 
немовних вишів серед необхідних компетенцій виділяють мовні компетенції, вільне володіння іноземною 
мовою. Останнє стає все більш необхідним у зв’язку з інтеграцією України в європейську спільноту.

З метою кращого оволодіння студентами знаннями та навичками спілкування на іноземній мові викла-
дачі немовних закладах вищої освіти (далі – ЗВО) постають перед проблемою пошуку нових, ефективних 
методів роботи. Останнім часом все більш поширеними стають інтерактивні методи навчання, застосування 
професійно-орієнтованих завдань. Саме професійно-орієнтовані завдання мотивують студентів до кращого 
оволодіння іноземною мовою, оскільки наочно показують необхідність володіння іноземною мовою для 
успішного вирішення професійних завдань, просування кар’єрними сходами.

Проблему професійно-орієнтованого навчання розглядали О. Ю. Іванова, С. С. Коломієць, П. І. Образцов,  
І. Ф. Прокопенко, Н. А. Сура, В. Л. Теляшенко, І. С. Якиманська та інші вчені.

Більшість авторів під професійно-орієнтованим навчанням іноземної мови розуміють навчання, яке в 
центрі уваги ставить потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на особливості майбутньої 
професії, спеціальності [2, с. 15; 3, с. 272–274; 4, с. 8].

Принцип професійної спрямованості навчального матеріалу під час навчання іноземної мови у немов-
них ЗВО обґрунтували П. І. Образцов, О. Ю. Іванова та інші науковці. Автори наголошували на тому, що 
вивчення іноземної мови повинне бути, перш за все, засобом підвищення рівня знань у межах обраної спе-
ціальності [4, с. 7]. Урахування специфіки спеціальностей під час проведення занять з іноземної мови у 
немовних ЗВО, на їхню думку, повинно відбуватися за такими напрямами:

– робота над спеціальними текстами;
– вивчення спеціальних тем для розвитку усного мовлення;
– вивчення словника-мінімуму до відповідної спеціальності;
– створення викладачами посібників для активізації граматичного та лексичного матеріалу  

[4, с. 15; 5, електронний ресурс].
Тобто матеріал для занять з іноземної мови у немовних ЗВО потрібно добирати, спираючись на май-

бутню професію студентів, що позитивно вплине на їхню мотивацію до навчання.
Під час застосування професійно-орієнтованого мовного матеріалу, на думку Н. Д. Гальскової, встанов-

люється двосторонній зв’язок між прагненням студента здобути спеціальні, професійні знання та успіш-
ністю оволодіння іноземною мовою [2, с. 16; 5, електронний ресурс].

Н. Д. Гальскова зазначає, що у зміст навчання іноземної мови треба зараховувати таке:
– сфери комунікативної діяльності, теми і ситуації, мовні дії та мовленнєвий матеріал, що враховують 

професійну спрямованість студентів;
– мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний), правила його оформлення та 

навички оперування;
– комплекс спеціальних (мовних) умінь, що характеризують рівень практичного оволодіння іноземною 

мовою як засобом узагальнення, зокрема в інтеркультурних ситуаціях;
– систему знань національно-культурних особливостей і реалій країни досліджуваної мови  

[2, с. 17; 1, с. 313; 5, електронний ресурс].
На думку О. Л. Канюк, професійно-орієнтоване навчання іноземної мови в немовних вишах повинно 

бути орієнтоване на останні досягнення в тій чи іншій сфері людської діяльності, своєчасно відображати 
наукові досягнення у сферах, що безпосередньо зачіпають професійні інтереси студентів, надавати їм  
можливість для професійного зростання [3, с. 273].
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Автори виділяють такі структурні елементи змістового компонента моделі професійно-орієнтованого 
навчання іноземної мови:

1. Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (мовлення, аудіювання, читання, письма) на 
основі загальної та професійної лексики.

2. Мовні знання та навички, які містять знання фонетичних явищ, граматичних форм, правил словотво-
рення, лексичних одиниць, термінології, характерної для певної професії.

3. Навчальні вміння, раціональні прийоми розумової праці [3, с. 273; 1, с. 313].
Складники змісту професійно-орієнтованого навчання іноземної мови розглядала також Н. А. Сура. На 

думку автора, це мають бути такі:
– сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації та мовний матеріал, що враховують професійну спря-

мованість навчання студентів;
– мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний), правила його застосування 

та навички його використання;
– комплекс спеціальних (мовленнєвих) умінь, які показують рівень практичного володіння іноземною 

мовою як засобом спілкування, зокрема, в міжкультурних ситуаціях;
– система знань національно-культурних особливостей і реалій країни, мову якої вивчають [7, с. 205–207; 

1, с. 313; 5, електронний ресурс].
Отже, перевагою професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у немовних ЗВО є те, що студенти 

не просто оволодівають іноземною мовою, але й ознайомлюються із професійною лексикою та терміно-
логією, набувають навичок спілкування з іноземними фахівцями певної галузі. Наприклад, студенти-еко-
номісти мають змогу знайомитися із автентичними текстами з економіки та дискутувати з приводу сучас-
ного економічного розвитку зарубіжних країн, порівнювати особливості розвитку економічної галузі різних 
країн, спираючись на першоджерела.

Мета статті. У статті ми розглянемо основні професійно-орієнтовані завдання, що використовуються 
викладачами кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету під час роботи із 
студентами економічних спеціальностей.

Аналіз педагогічної літератури показав, що до професійно-орієнтованих технологій зараховують ділові 
та рольові ігри, які імітують майбутню професійну діяльність, формують у студентів певні, необхідні для 
майбутньої професії, компетентності, зокрема комунікативні [2, с. 19; 4, с. 8 та інші]. Також до професійно-
орієнтованих технологій, що позитивно впливають на комунікативні компетентності студентів, зараховують 
такі: диспут, дискусію, “мозковий штурм”, кейс-стаді та інші.

Розглянемо більш детально приклади використання цих професійно-орієнтованих технологій на занят-
тях з іноземної мови у студентів-економістів.

Як свідчить аналіз відповідної педагогічної літератури [4, с. 10; 6, с. 54–57 та інші], найпоширенішими 
та найуживанішими в системі вищої освіти є ділові ігри та кейси. Особливість методу професійних ділових 
ігор полягає в імпровізованому розігруванні учасниками різних ролей у заданій проблемній ситуації, імі-
тації ситуацій професійної діяльності. Тобто професійні ділові ігри передусім спрямовані на формування 
професійно необхідних, практичних умінь і навичок.

Основною метою ділової гри, на думку Л. М. Цибух, є закріплення знань, формування практичних умінь 
і навичок. Вони розвивають логіку студентів, уміння планувати майбутню професійну діяльність, формулю-
вати власні пропозиції і водночас прислухатися до думки інших, ефективно спілкуватись, приймати нестан-
дартні рішення та інше. Ділова гра дає змогу активізувати увагу, уяву, творчі здібності, зацікавити студентів 
у вивченні матеріалу [8, с. 218].

Як свідчать результати нашої професійної діяльності, застосування ділових ігор на заняттях з іноземної 
мови для студентів-економістів сприяє не лише розвитку мовленнєвих компетенцій, але й розвитку про-
фесійних компетенцій. Наприклад, гра “Job interview”, що була проведена нами, не лише допомогла сту-
дентам-економістам засвоїти нові слова та фрази, доцільно вживати їх у діалозі з уявними кандидатами на 
посаду, але й ознайомила їх із роботою менеджерів із набору персоналу, навчила їх вести уявну співбесіду 
між роботодавцем і майбутнім працівником.

Також нами проводились такі ділові ігри, як “Arriving at the hotel. Registration procedures” і “Setting up you 
rown business. SWOTanalysis”.

Теми ділових ігор обиралися нами з урахуванням наявних знань і вмінь студентів, їхньої обізнаності з 
майбутньою професійною діяльністю. Розподіл ролей також відбувався з урахуванням знань конкретних 
студентів, їхніх комунікативних навичок та індивідуальних особливостей.

Обговорення, яке проводилось нами після проведення цих та інших ділових професійних ігор, засвід-
чило, що студенти із задоволенням брали участь у них, були більш активними, краще запам’ятовували нові 
слова та словосполучення, професійні терміни. Вони також більш усвідомлено підходили до виконання 
домашнього та самостійного завдання з іноземної мови, що свідчить не лише про розвиток мовленнєвих 
компетенцій, але й про поліпшення навчальної мотивації у студентів-економістів.

Метод “Case-study” – це метод комплексного вивчення певного реального явища або випадку. Оскільки 
студентами розглядається реальна ситуація, що дійсно відбулася і має певні наслідки, це завжди викликає у 
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них цікавість, бажання більш детально дізнатися про те, що відбулося, порівняти, наскільки запропоноване 
ними рішення заданої ситуації співпадає із реальним, тим, що було прийняте насправді. Цей метод, як свід-
чать наші бесіди із студентами, змушує їх більш детально та прискіпливо розглядати економічні завдання 
та проблеми сьогодення.

Як свідчить досвід педагогів-практиків, можна також використовувати відеоматеріали з певною ситуа-
цію, яку потім студенти повинні проробити та підготувати певні рекомендації щодо її вирішення. При цьому 
студентам пропонується спочатку лише відеозапис проблеми, а відеозаписи вирішення – тільки після того, 
як вони запропонують свої варіанти [8, с. 218].

Під час підбору та підготовки конкретної економічної ситуації для розгляду студентами-економістами ми 
дотримувалися загальноприйнятої структури:

– вступ;
– опис попередніх подій;
– проблема;
– варіанти вирішення проблеми та їх обговорення.
З метою відпрацювання комунікативних умінь група розбивалася на невеличкі підгрупи, кожна з яких 

після детального обговорення пропонувала власні шляхи вирішення запропонованої ситуації. Обговорення 
запропонованих ситуацій відбувалося лише іноземною мовою. Усе це сприяло розвитку мовленнєвих ком-
петенцій, умінню зв’язно говорити, аналізувати ситуацію, виділяючи в ній основне та другорядне, прогнозу-
вати розвиток подальших подій, що обов’язково стане у нагоді в майбутній професійній діяльності.

На заняттях з іноземної мови ми пропонували студентам-економістам “кейси” за такими темами: 
“Choosing the best candidate”, “Organisinga conference”, “Choosing the most suitable location for a new factory”.

Застосування диспутів і дискусій на заняттях з іноземної мови також позитивно впливають на розвиток 
мовленнєвих компетенцій та сформованість комунікативних умінь і навичок, участь студентів формулювати 
та обґрунтовувати власну думку, аргументовано відстоювати свою позицію.

Перед проведенням диспутів і дискусій ми акцентували увагу студентів на нормах етикету та правилах 
ведення дискусій, слідкували за емоційною атмосферою в групі, вербальною і невербальною взаємодією та 
поведінкою студентів. Під час розподілу групи на “за” та “проти” обов’язково враховувалося бажання сту-
дентів, їхня свідома позиція з питання, що пропонувалося для обговорення.

Із студентами-економістами ми проводили дискусії за темами “Advertising” та “Leadership” з таких 
питань: Do you think that the following advertising practices are acceptableor offensive and unethical: using “shock 
tactics” in advertisements; using children in advertisements; promoting alcohol on TV; exploiting people’s fears and 
worries?; Do you agree that people remember advertisements, not products and advertising has a bad influence on 
children?; What makes a great leader?; Do you think great leaders are born or made?; What is the difference between 
a manager and a leader?

Як свідчить наш досвід викладацької діяльності, попередня підготовка до дискусій та участь у них роз-
виває у студентів такі комунікативні компетенції (за О. П. Прокоповою), як:

– здатність планувати, готувати майбутнє висловлювання, виступати з повідомленням;
– здатність адекватно сприймати, розуміти, оцінювати та відтворювати почуте;
– навички красномовства;
– здатність до мовленнєвої творчості;
– здатність до контролю та самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності [6, с. 55].
Крім того, участь у дискусіях іноземною мовою дає змогу студентам-економістам триматися більш впев-

нено та невимушено, знімає страх перед публічним діалогом, вчить умінню почути та зрозуміти опонента, 
об’єктивно оцінити його аргументовану позицію, розвиває уміння вести безконфліктний і конструктивний 
діалог іноземною мовою, сприяє формуванню позитивної навчальної мотивації.

Висновки. Отже, ми можемо зробити такі висновки: будь-які професійно-орієнтовані завдання, для того 
щоб привернути увагу та заохотити студентів для вивчення іноземної мови, повинні бути актуальними та 
відображати останні досягнення професійної діяльності, базуватися на нових науково-педагогічних над-
баннях, відтворювати реальну ситуацію, щоб їх можна було застосувати надалі на практиці у професійній 
сфері. Окрім того, оскільки основною метою викладача з іноземної мови у немовних ЗВО є розвиток мовної 
компетенції у межах обраної студентами спеціальності, то під час підбору матеріалу для занять з іноземної 
мови необхідно, перш за все, зупинятися на тих вправах і завданнях, що мають певне професійне спрямову-
вання, навчать студентів характерних для цієї професії висловлювань, стилю комунікації та іншого. Водно-
час обраний матеріал повинен бути доступним і зрозумілим для студентів.
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Руденко А. А., Причина Ю. В. Профессионально-ориентированные задания как метод обучения иностранному 
языку в неязыковых УВО

В статье рассматривается актуальная проблема профессионально-ориентированного обучения иностранному 
языку в неязыковых высших учебных заведениях. Авторы определяют основные преимущества профессионально-ори-
ентированных заданий, а также рассматривают особенности применения деловых игр, дискуссий, кейсов на занятиях 
по иностранному языку для развития речевых компетенций у студентов экономических специальностей неязыковых 
УВО. Обоснована необходимость создания новых учебных программ и дополнительных учебных пособий с ориентацией 
на содружество преподавателей и студентов. Освещены особенности применения профессионально-ориентирован-
ного подхода в обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе, эффективной языковой подготовки и формирования 
профессиональной языковой компетентности студентов. Также в статье приводятся примеры профессионально-
ориентированных заданий, которые могут применяться преподавателями иностранного языка во время занятий со 
студентами экономических специальностей.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, профессионально-ориентированные задания, ино-
странный язык, студенты экономических специальностей, профессиональная деятельность, деловая игра, диспуты, 
дискуссия.

Rudenko A. A., Prychyna Yu. V. Professionally-oriented tasks as a method of studying foreign language in long-
term protection

The article considers the actual problem of professionally-oriented learning of a foreign language in non-language higher 
educational institutions. The authors determine the main advantages of professionally-oriented tasks, as well as consider the 
peculiarities of the use of business games, discussions, cases at foreign language lessons for the development of language 
competencies for students of economic specialties in non-language higher educational institutions. It is substantiated the ne-
cessity of creating new educational programs and additional teaching aids with the focus on the cooperation of teachers and 
students. The authors highlighted the usage peculiarities of a professionally-oriented approach in teaching foreign languages in 
non-language higher educational institutions, effective language training and formation of professional language competence 
of students. Also there are examples of professionally-oriented tasks in the article that can be used by foreign language teachers 
at the lessons with students of economic specialties in the article.

Key words: professionally-oriented learning, professionally-oriented tasks, foreign language, students of economic spe-
cialties, professional activity, business game, disputes, discussion.
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Ружицький В. А.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДУХОВНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми використання педагогічних технологій для оптимі-
зації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у процесі знаходження художніх 
взаємодій між різними видами мистецтва. Оптимізація духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців та їх 
пошукова активність є одним із найважливіших завдань стратегічного напряму перетворень у ВНЗ України згідно 
з європейськими освітніми стандартами, що виступає для досягнення високого рівня інтелектуалізації освітнього 
процесу. Мета статті – розкрити особливості застосування педагогічних технологій з оптимізації духовно-пізна-
вальної діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва з використанням художніх взаємодій. Висвітлено 
особливості застосування проблемно-пошукової технології, дослідницьких форм навчання і алгоритмізованих дій на 
основі встановлення взаємовідношень між філософськими, загальнохудожніми, спеціально художніми поняттями та 
методами пізнання (загальнонауковими та художніми). Проаналізовано дидактичний потенціал діалогічної техно-
логії, практична реалізація якої оптимізує пошук взаємозв’язків між художніми системами різних видів мистецтв, 
багатоаспектного пізнання художнього універсуму. Діалогічна технологія застосовується для сприяння глибокому 
проникненню в духовний світ художнього універсуму, багатогранному й цілісному осягненню мистецької культури 
завдяки встановленню просторово-часових і причинно-наслідкових взаємозв’язків між художніми системами різ-
них мистецтв у їхній синхронічній і діалогічній площині з урахуванням взаємозв’язків між філософськими, загально- 
художніми й спеціально художніми поняттями та методами пізнання. Розглянуто значущість асоціативної технології 
та психологічних механізмів, функціонування яких сприяє оптимізації емоційно-інтуїтивних і раціонально-логічних ас-
пектів пізнання мистецтва. Асоціативна технологія використовується для оптимізації як емоційно-інтуїтивних, так 
і раціонально-логічних процесів пізнання, зокрема, за допомогою дії різноспрямованих психологічних механізмів: з одно-
го боку, механізмів, спрямованих на встановлення зв’язків і відношень між окремими елементами свідомості, з іншого –  
на їх роздвоєння, розрив, вихід за межі безпосереднього, рефлексію. Одночасність взаємодії цих процесів зумовлює ці-
лісність, рухомість і динамічність художнього простору. Визначено етапи педагогічної роботи з організації групової 
рефлексії щодо створення художнього образу твору з використанням методу графічного зображення музики.

Ключові слова: оптимізація духовно-пізнавальної діяльності, проблемно-пошукова технологія, діалогічна техноло-
гія, асоціативна технологія, психологічні механізми, групова рефлексія.

Соціально-економічні трансформації, світові процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумов-
люють необхідність визначення нових пріоритетів у галузі вищої освіти. Стратегічними напрямами пере-
творень у ВНЗ України згідно європейських освітніх стандартів виступає досягнення високого рівня інте-
лектуалізації освітнього процесу завдяки оптимізації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, 
їх пошукової активності (Лебедева, 2010).

На цьому шляху перед педагогічною наукою постало завдання удосконалення системи мистецької освіти, 
успішність вирішення якого позначається на підвищенні якості підготовки студентів, рівня їх інтелектуаль-
ної компетентності та конкурентоспроможності на ринку праці. 

Відтак, актуальності набуває дослідження проблеми оптимізації духовно-пізнавальної діяльності май-
бутніх фахівців мистецьких спеціальностей, здатних здійснити суттєві зміни у культурному просторі освіти 
з використанням сучасних педагогічних технологій.

Наукові обґрунтування й результати розвитку педагогічної думки за вказаними вище орієнтирами дово-
дять значущість проблемно-пошукових технологій навчання студентів у розвитку пізнавальної діяльності 
та інтелектуальної активності (Н. В. Гузій, С. О. Дєніжна, С. В. Коновець, П. Г. Лузан, Н. Т. Тверезовська та 
інші). 

Про посилену увагу науковців до вивчення проблеми активізації пізнавальної діяльності майбутніх вчи-
телів мистецьких дисциплін, розробку технологій оптимізації мисленнєвих процесів у свідомості студен-
тів мистецьких спеціальностей свідчать праці Г. В. Кузьменко, Н. Г. Сегеди, М. О. Сови, О. М. Тюрікова, 
Д. Г. Юника. Авторами пропонується використання сучасних технологій розвитку художньо-образного мис-
лення студентів засобами мистецтва, зокрема евристичних, асоціативних, проективних, ігрових, комуніка-
тивних тощо.

Методичним аспектам художньо-пізнавальної діяльності присвячені праці М. В. Бадіци, О. О. Дронова, 
А. В. Лебедева, Т. І. Люріна, Г. І. Сотської, Г. В. Сухорукової. На думку авторів, ефективність художньо-піз-
навальної діяльності досягається завдяки застосуванню технологій розвитку творчого потенціалу особис-
тості засобами образотворчого мистецтва. Науковці розглядають засоби формування системи професійних 
знань, ерудованості, образного мислення. 

Проте поза увагою дослідників залишаються науково-методичні основи, які виступають підставами 
оптимізації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва з викорис-
танням художньої взаємодій. Потребують розкриття механізми інтелектуальної активності, ефективність 
функціонування яких досягається завдяки встановленню художніх взаємодій у процесі таких мисленнєвих 
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дій-операцій, як символізація та схематизація, конкретизація та абстрагування, узагальнення та концепту-
алізація, художнє моделювання та інтерпретація. До цього часу недостатньою мірою доведені педагогічні 
технології, використання яких сприяє досягненню філософсько-естетичних узагальнень майбутніх вчителів 
образотворчого мистецтва.

Актуальність дослідження проблеми, що розглядається, зумовлена необхідністю реформування мистець-
кої освіти у напрямі розвитку інтелектуального й духовного потенціалу молоді, а також використання тех-
нологій з оптимізації духовно-пізнавальної діяльності студентів мистецьких спеціальностей педагогічних 
ВНЗ, розвитку їх пошукової активності, самостійності, творчої самореалізації.

Мета статті – розкрити особливості застосування педагогічних технологій з оптимізації духовно-пізна-
вальної діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва з використанням художніх взаємодій.

Для досягнення поставленої мети, насамперед, слід звернути увагу на використання проблемно-пошу-
кової технології, спрямованої на розвиток пізнавальної активності та самостійності студентів у виконанні 
завдань проблемного типу, а також зорієнтованих на підвищення інтелектуальних актів свідомості при моде-
люванні художніх образів, відтворенні цілісності художньої культури. 

Як відомо, культурологічне осягнення мистецтва виражається у повноті та глибині розуміння художніх 
явищ і процесів, сформованості художньо-образних уявлень, обґрунтованості оцінних суджень, умінні вста-
новити причинно-наслідкові, діахронічні, синхронічні та структурно-функціональні зв’язки між мистецькими 
явищами у процесі самостійного пошуку світоглядних орієнтирів і ціннісного сенсу життя (Масол, 2004). 

Оптимізація духовно-пізнавальної діяльності здійснюється за допомогою організації навчання з вико-
ристанням дослідницьких форм і методів пізнання. Зокрема, їх застосування на семінарі-дослідженні для 
оптимізації філософських роздумів із проблем релігійного світобачення й християнських основ творчості 
сучасних митців сприяє заглибленню реципієнтів у високодуховну сферу різних видів мистецтва. Напри-
клад, завдяки створенню проблемно-пошукової ситуації під назвою «У кожній речі я бачу Бога» (В. Вітмен) 
взаємодіють філософські, загальнохудожні та спеціально художні знання на категоріально-понятійній 
основі, виявляються функції фундаменталізації та прикладнізації мистецьких знань. Цей процес здійсню-
ється при перенесенні понять з однієї системи знань в іншу, зокрема з філософської – в художню, і навпаки 
(Nuthall, 1973).

Розкриття світоглядного потенціалу понять, котрі сприяють встановленню взаємозв’язків між філософ-
ськими, загальнохудожніми та спеціально художніми знаннями, варто здійснювати за таким алгоритмом дій:

– визначити провідне поняття конкретної теми;
– згрупувати поняття, що вивчаються, навколо провідного поняття за принципом «окреме – особливе – 

загальне»;
– встановити відповідність між провідним поняттям і певною категорією;
– виявити загальні властивості провідного поняття на основі взаємодії світоглядних ідей;
– конкретизувати світоглядні ідеї, які стосуються даної сукупності понять.
За цим алгоритмом під час вивчення теми «Середньовічне мистецтво як художнє вираження духовних 

основ життя й світогляду» треба розглянути провідне поняття «храм» як форму вираження релігійної свідо-
мості засобами художнього синтезу Середньовічної культури.

Варто наголосити, що храм є вираженням і носієм релігійної форми свідомості, втіленням ідеї гармоніч-
ної цілісності світобудови. Для виявлення взаємодії та взаємодоповнення ключових понять з даної пробле-
матики варто звернутись до схематично унаочненого алгоритму (рис. 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філософське поняття – 
свідомість 

Загальнонаукове поняття – 
сприйняття 

Загальнохудожнє поняття –
художній синтез 

Спеціальнохудожнє 
(провідне) поняття – храм 

Форма художнього синтезу – 
синтез мистецтв 

Форма сприйняття – 
сприйняття простору 

Форма свідомості – релігія 

Форма художнього вираження 
духовного буття Середньовіччя 

Рис. 1. Алгоритм взаємодії філософських, загальнонаукових, загально художніх і спеціальних понять  
(на прикладі поняття «храм»)

Як показано на схемі, поняття «храм» через алгоритмізацію дій співвідноситься з філософським поняттям 
«свідомість». Дане поняття володіє всіма властивостями останнього: усвідомленість, єдність різноманіття, 
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здатність існувати у релігійній формі, а також у формі вираження такого процесу свідомості, як сприйняття 
простору (загальнонаукове поняття). Однак ці властивості зв’язку та відношення мають загальний характер.

Для того, щоб ці властивості стали істотними для конкретного художнього явища, треба виявити певні 
умови їх прояву, а саме: для храму характерними є властивості структурної організації синтезу мистецтв. 
Звідси:

– для розкриття специфіки процесів свідомості, зокрема релігійної усвідомленості, увага зосереджується 
на вірі в Бога; 

– для виявлення особливостей сприйняття: такі його властивості як предметність, цілісність, структур-
ність, осмисленість, константність, а також форми: зорові, слухові, кінетичні;

– для обґрунтування просторової характеристики: колова або хрестоподібна форма споруди, що симво-
лізують довершеність або чотири напрями світу; вертикальний вектор для поєднання деталей в єдине ціле, 
що відображає ієрархічний зв’язок об’єктів світобудови;

– для твердження про неможливість розчленування внутрішнього простору світобудови: нервюрна сис-
тема, зірчасті, сітчасті та віялоподібні інтер’єри. 

Певна річ, характеристика храму як синтезу мистецтв передбачає розгляд художньої системи, в якій 
органічно поєднуються архітектура, скульптура, живопис, музика, поезія. Основою синтетичного єднання 
різних видів мистецтв є наявність загальної ідеї та їх генетичної спорідненості за кількісними і якісними 
параметрами: обсяг, пропорція, гармонія, ритм, колір, світло, лінія (інтонація), а також характеристики, що 
впливають на процес органічного єднання: символізація, почуття краси, раціоналізація, єдиний модуль, 
симетрія, гармонізація, алегорія (Hirsh, 1988).

На підставі теоретичного осмислення та конкретизації розглянутих понять слід узагальнити, що будучи 
духовно-матеріальним носієм певного вияву релігійної форми свідомості, поняття «храм» як художнє вті-
лення духовного буття Середньовічної культури та світобудови пов’язано із взаємодіючими між собою фор-
мами свідомості – філософською, естетичною, морально-етичною.

З цих позицій оптимізація духовно-пізнавальної діяльності здійснюється на двох рівнях:
– конкретному: в процесі розкриття сутності понять (спеціально художніх, загальнохудожніх, загально-

наукових, філософських) та знаходженню взаємовідношень між ними на конкретному прикладі;
– абстрактному: при встановленні закономірних взаємозв’язків між процесами та явищами духовного та 

матеріального світу (всезагальний зв’язок явищ світу, взаємозв’язок форм свідомості: релігійної, філософ-
ської, морально-етичної, естетичної).

У контексті поставленої проблеми на увагу заслуговує методична складова проблемно-пошукової тех-
нології, що передбачає формування гносеологічних умінь і включає як загальнонаукові методи (спостере-
ження, аналіз і синтез, порівняння, конкретизація та абстрагування, аналогія та контраст, класифікація та 
систематизація, узагальнення та оцінки), так і художні методи пізнання (семіотичний аналіз, спектраль-
ний аналіз, асоціативно-резонансний метод, графічне зображення музики та звукове вираження живопису) 
(Гуревич, 2015).

Пропонований вибір художнього матеріалу включає твори різних видів мистецтв, а саме:
– картини С. Далі («Христос Святого Іоанна Хреста»; «Атомний хрест»), Е. Нольде («Христос серед 

дітей), Дж. Енсор («В’їзд Христа до Брюсселю на масленницу»);
– поезію П. Тичини («Сонячні кларнети», «Пастелі», «Енгармонійне») і У. Уітмена («Листя трави», 

«Пісня про себе»);
– музичний репертуар: духовні концерти «Літургія святого Іоанна Златоустого» М. Скорика, ораторія 

«Нехай прийде царство Твоє» Є. Станковича, рок-опера Ендрю Вебера і Тіма Райса «Іісус Христос - супер-
зірка».

Комплексне завдання дослідницького типу, яке зорієнтоване на оптимізацію інтелектуальних пошуків 
включає низку таких питань:

– визначити детермінанти, що зумовили звернення митців до християнських засад при вирішенні акту-
альних проблем сучасності;

– розкрити значення християнських символів та особливості їх тлумачення у нових художніх ситуаціях, 
здійснити семіотичний аналіз пропонованих творів та дати оцінку їх художньо-естетичної цінності;

– виявити творче кредо представників різних часових культур, які дотримувались релігійної форми піз-
нання світу, зіставити особливості їх світовідчуття та світорозуміння; 

– визначити чинники, що поєднують художні концепції авторів різних епох і виступають центрами синх-
ронізації та діахронізації в мистецькій культурі;

– виявити художні засоби, які передають філософські міркування видатних митців;
– віднайти риси музичності у філософській поезії У. Уітмена і П. Тичини, поетичності у духовній музиці 

Б.Фільца, театральності у християнському живопису Е. Нольде та Д. Енсора, синтезу мистецтв у рок-опері 
Е. Вебера і Т. Райса;

– розглянути різні точки зору сучасних митців на смисл життя, вирізнити спільне і відмінне у їх поглядах, 
виявити оригінальність міркувань;

– висловити власну позицію щодо поставленої проблеми. 
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У процесі пошуку відповідей на поставлені питання варто розкрити й зіставити прояви християнського 
спектру світобачення у художній творчості різних часових періодів (зокрема в мистецтві Середньовіччя, 
модерної та постмодерної доби) в їх духовній, моральній, естетичній, філософській площинах, а також 
духовних цінностей, виражених засобами різних видів мистецької творчості. Обрана гносеологічна траєк-
торія пізнавально-пошукової діяльності зумовлює доцільність застосування «наскрізного» методу – спек-
трального аналізу, що передбачає перенесення дії загально наукових методів пізнання (аналізу та синтезу, 
зіставлення та узагальнення, конкретизації та абстрагування) в нові змінені ситуації, зокрема при новій 
інтерпретації християнських ідей, символів, сюжетів і образів як складових модернової культури. 

Цілком логічним уявляється і використання діалогічної технології (наприклад, «Діалог культур»), завдяки 
якої здійснюється організація самостійного пошуку форм прояву діахронізації та синхронізації у світовій 
художній культурі за часовими періодами (Античності, Середньовіччя, Відродження, Нового часу, Новітньої 
доби) і, як результат, художня рефлексія (Морозов, 2012).

Відтак, значення пошуку взаємозв’язку та взаємовпливу мистецтв для оптимізації духовно-пізнавальної 
діяльності студентів полягає в тому, щоб таким чином розвернути площину синхронізованих варіацій мис-
тецтва у перерізі з діахронічною площиною та осягнути художню культуру в цьому перехресті. Цей процес 
цілісного осягнення художнього універсуму та пошуку взаємодій в синхронічному просторі та діахроніч-
ному русі сприяє розширенню сфер пізнання мистецтва, набуттю нових знань і виникненню евристичної 
думки.

Значення діалогічної технології, зокрема «Діалогу культур», полягає в реалізації можливості функціону-
вання таких механізмів оптимізації духовно-пізнавальної діяльності, як:

– досягнення універсалізації та уніфікації, фундаменталізації та прикладнізації процесу пізнання мистецтва;
– пошук закономірностей розвитку мистецтва, художньої взаємодій між художніми системами в полі-

культурному просторі;
– суб’єктивація пізнання в процесі самостійного пошуку способів і засобів розвитку мистецтва;
– виникнення художніх уявлень про розвиток світової художньої культури як процесу створення загаль-

нолюдської культури, що відбувається з різних центрів завдяки поширенню і взаємопроникненню елементів 
різних мистецтв і культур; 

– просторово-часового набуття та концентрації інформації про розвиток різних видів мистецтв і худож-
ніх систем;

– міжкультурне спілкування, в процесі якого розкриваються нові аспекти духовно-пізнавальної діяль-
ності за умов взаємного доповнення позицій та поглядів реципієнтів, їх співвіднесення та узагальнення 
(Селевко, 1998).

Необхідною педагогічною дією щодо оптимізації духовно-пізнавальної діяльності є розуміння сенсу та 
цінності певного твору, формулювання підсумкового судження про художню концепцію конкретного зразку 
мистецтва. Ціннісний сенс твору осягається за допомогою синтезу та узагальнення результатів структурного 
і змістового аналізу та його функціонування. Завдяки синтезу увага реципієнта зосереджується на загаль-
ному плані мистецького явища, на новому витку спіралі пізнання, збагаченому деталізованим баченням 
мистецького твору, його зовнішньої та внутрішньої будови. У такий спосіб виникає узагальнене бачення і 
цілісне розуміння твору, формується судження про його художню концепцію. Оцінка художньої концепції 
передбачає консолідацію тих властивостей, які надають твору певного ціннісного сенсу і складають його 
аксіологічне ядро.

Універсальними психологічними механізмами, завдяки дії яких оптимізується процес знаходження 
художніх взаємодій, встановлення взаємозв’язків між поняттями, художнім задумом автора та мистецькими 
методами пізнання є ідентифікація, імпринтинг, асоціація, уява, фантазія (Золотарьова, 2013).

У процесі ідентифікації реципієнтів з художнім текстом відбувається взаємодія між його внутрішнім 
«я» та сенсом твору, їх злиття в єдине емоційне ціле. Так виникає «живе» знання, встановлюється творча 
взаємодія між внутрішнім світом студента і духовним світом мистецтва. Тому для оптимізації емоційних та 
інтуїтивних аспектів духовно-пізнавальної діяльності, активізації художніх почуттів і переживань мисте-
цтва та їх організації в єдине інтегруюче враження на увагу заслуговує застосування асоціативної технології.

Певна річ, її застосування сприяє здійсненню психолого-педагогічних впливів на асоціативні механізми 
мислення, упорядкування переживань і думок у ситуації «художнього уподібнення». Створення таких ситу-
ацій передбачає злиття духовного досвіду реципієнта і художнього матеріалу в процесі пізнання мистець-
кого твору.

 Завдання полягає в тому, аби студент увійшов у ситуацію, в якій він може викликати у собі відповідну 
низку почуттів, відшукати ті художні засоби, стилістичні особливості та специфіку образної системи, за 
допомогою яких митці відображали притаманне їм сприйняття дійсності та світорозуміння.

Для виконання цього завдання яскравим художнім матеріалом є твір експресіоністського напряму, котрий 
поринає у всі види мистецтв і гостро виражає конфлікт людини з реальною дійсністю. Притаманне екс-
пресіонізму розкриття «крайньої» суб’єктивності як вищої надособистісної об’єктивності загальної істини 
зумовлює вираження митцями гіперболізму, «крикливого» дисонансу, пристрасті до моторошного, дефор-
мації «кошмарного сну». Тому варто уявити собі людину, поставлену в центр мистецтва, з її тривожною 
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совістю й допитливим розумом, яка прагне вирішити проблеми буття. У пошуках загальної істини людина 
поринає в темні глибини несвідомого, у сферу ірраціонального і вибудовує уявні розгадки з абстракцій 
і метафізичних сутностей. Певна річ, емоційно-інтуїтивне пізнання художньої істини потребує засвоєння 
стилістичних особливостей, нових засобів осягнення світу, оригінальних художніх рішень, мови, техніки. 

У цьому контексті для оптимізації духовно-пізнавальної діяльності слід наголосити на психологічному 
механізмі уяви, розвиток якої залежить від властивостей самого художнього тексту, що містить елементи 
новизни і невизначеності, і, тим самим, сприяє активізації фантазії, викликає емоційну відкритість і душев-
ний підйом. Обраний твір має бути співзвучний сучасному життєвому та соціокультурному контексту. До 
таких зразків належить п’єса А. Шенберга «Просвітлена ніч», в якій втілені бентежні пошуки композитора-
експресіоніста.

Перед реципієнтами постають такі завдання:
– зробити малюнок з відображенням побаченого музичного «сну»;
– визначити стилістичні особливості, виражені у творі, виявити специфіку художньої мови і засобів 

виразності;
– здійснити рефлексію художніх узагальнень щодо експресіоністського бачення світу й людини в ньому 

та унаочнити їх методом графічного зображення музики.
Практичне виконання цього завдання здійснювалось учасниками Білоцерківського гуманітарно-педаго-

гічного коледжу під час групової рефлексії у три етапи.
Перший етап – активне слухання твору та унаочнення емоційних реакцій і художніх вражень від музики. 
На другому етапі передбачається узагальнення та співставлення «сновидінь», відображених на малюн-

ках, що дозволяє виявити спільність і розбіжність в їхніх художньо-образних уявленнях. Ознайомлення з 
малюнками учасників дало змогу розподілити їх на три групи:

– зображення з червоними, жовтогарячими, помаранчевими кольоровими сполученнями та відтінками 
цих полум’яних фарб;

– малюнки з образами людського обличчя, котрі виражають здивування, занепокоєння, передчуття чогось 
незвичайного та ін.;

– зображення різних спалахів, які переходять в хмару, що асоціюється з вибухом.
Третій етап групової рефлексії спрямовувався на створення групового образу мистецького твору.
Інтегроване художнє враження, представлене як зворотній зв’язок, сприяє виникненню нових аспектів 

у баченні явищ експресіоністського мистецтва, впорядкуванню власного художнього досвіду, що можливо 
тільки за умов творчої співпраці та досягнення інтерсуб’єктивності (Сотська, 2008). Такий момент і є сут-
ністю процесу суб’єктивного пізнання сенсу художніх образів, усвідомлення своїх емоцій, переживань і 
вражень від них, глибинного розуміння мистецьких явищ і процесів.

Висновки. Зважаючи на викладене, для оптимізації духовно-пізнавальної діяльності студентів мистець-
ких спеціальностей доцільно використовувати дидактичний потенціал таких педагогічних технологій:

– проблемно-пошукової, які мають значні можливості для активізації самостійного пошуку способів вирі-
шення світоглядних і художніх проблем, поставлених митцями, як на абстрактному, так і на конкретному 
рівні і, тим самим, сприяють фундаменталізації та прикладнизації, універсалізації та уніфікації пізнання; 

– асоціативної, використання якої дозволяє оптимізувати як емоційно-інтуїтивні, так і раціонально-
логічні процеси пізнання, зокрема, за допомогою дії різноспрямованих психологічних механізмів: з одного 
боку механізмів, спрямованих на встановлення зв’язків і відношень між окремими елементами свідомості 
(асоціацій, уяви, фантазії, імпринтингу, інтерсуб’єктивності), з іншого – на їх роздвоєння, розрив, вихід за 
межі безпосереднього, рефлексія. Одночасність взаємодії цих процесів обумовлює цілісність, рухомість і 
динамічність художнього простору;

– діалогічної, застосування якої сприяє глибокому проникненню в духовний світ художнього універсуму, 
багатогранному й цілісному осягненню мистецької культури завдяки встановленню просторово-часових і 
причинно-наслідкових взаємозв’язків між художніми системами різних мистецтв, їх синхронічній та діало-
гічній площині з урахуванням взаємозв’язків між філософськими, загальнохудожніми і спеціально худож-
німи поняттями та методами пізнання. 

Отже, використання вказаних технологій має забезпечити оптимальні результати духовно-пізнавальної 
діяльності майбутніх фахівців мистецьких дисциплін.
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Ружицкий В. А. Педагогические технологии оптимизации духовно-познавательной деятельности будущих 
специалистов художественных специальностей

В статье обоснована актуальность исследования проблемы использования педагогических технологий для опти-
мизации духовно-познавательной деятельности будущих специалистов художественных специальностей в процессе 
нахождения художественных взаимодействий между различными видами искусства. Оптимизация духовно-познава-
тельной деятельности будущих специалистов и их поисковая активность является одной из важнейших задач стра-
тегического направления преобразований в вузах Украины согласно европейским образовательным стандартам, что 
выступает для достижения высокого уровня интеллектуализации образовательного процесса. Цель статьи – рас-
крыть особенности применения педагогических технологий по оптимизации духовно-познавательной деятельности 
будущих учителей изобразительного искусства с использованием художественных взаимодействий. Освещены осо-
бенности применения проблемно-поисковой технологии, исследовательских форм обучения и алгоритмизированных 
действий на основе установления взаимоотношений между философскими, общехудожественными, специально ху-
дожественными понятиями и методами познания (общенаучными и художественными). Проанализирован дидакти-
ческий потенциал диалогической технологии, практическая реализация которой оптимизирует поиск взаимосвязей 
между художественными системами различных видов искусств, многоаспектного познания художественного универ-
сума. Диалогическая технология применяется для содействия глубокому проникновению в духовный мир художествен-
ного универсума, многогранному и целостному постижению художественной культуры благодаря установлению про-
странственно-временных и причинно-следственных взаимосвязей между художественными системами различных 
искусств в их синхронической и диалогической плоскости с учетом взаимосвязей между философскими, общехудоже-
ственными и специально художественными понятиями и методами познания. Рассмотрена значимость ассоциатив-
ной технологии и психологических механизмов, функционирование которых способствует оптимизации эмоциональ-
но-интуитивных и рационально-логических аспектов познания искусства. Ассоциативная технология используется 
для оптимизации как эмоционально-интуитивных, так и рационально-логических процессов познания, в частности, 
с помощью действия разнонаправленных психологических механизмов: с одной стороны, механизмов, направленных 
на установление связей и отношений между отдельными элементами сознания, с другой – на их раздвоение, разрыв, 
выход за пределы непосредственного, рефлексию. Одновременность взаимодействия этих процессов обусловливает 
целостность, подвижность и динамичность художественного пространства. Определены этапы педагогической ра-
боты по организации групповой рефлексии о создании художественного образа произведения с использованием метода 
графического изображения музыки.

Ключевые слова: оптимизация духовно-познавательной деятельности, проблемно-поисковая технология, диалоги-
ческая технология, ассоциативная технология, психологические механизмы, групповая рефлексия.
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Ruzhytskyi V. A. Pedagogical technologies of cognitive activity optimization of future specialists in artistic specialties
The article substantiates the relevance of the study of the problem of using pedagogical technologies to optimize the spiritual 

and cognitive activity of future specialists of artistic specialties in the process of finding artistic interactions between different 
types of art. Optimization of the spiritual and cognitive activity of future specialists and their search activity is one of the most 
important tasks of the strategic direction of transformation in higher educational institutions of Ukraine in accordance with Eu-
ropean educational standards, which serves to achieve a high level of intellectualization of the educational process. The purpose 
of the article is to reveal the peculiarities of the application of pedagogical technologies to optimize the spiritual and cognitive 
activity of future teachers of fine arts using artistic interactions. The peculiarities of application of problem-search technology, 
research forms of learning and algorithmic actions on the basis of establishing relationships between philosophical, gener-
al-artistic, specially artistic concepts and methods of cognition (general scientific and artistic) are highlighted. The didactic 
potential of dialogue technology is analyzed, practical implementation of which optimizes the search for relationships between 
artistic systems of various types of arts, multidimensional knowledge of the art universe. Dialogic technology is used to promote 
deep penetration into the spiritual world of the artistic universe, the multifaceted and holistic understanding of artistic culture 
through the establishment of spatio-temporal and causal relationships between artistic systems of various arts in their synchron-
ically and dialogical plane, taking into account the interrelations between philosophical, general artistic and special artistic 
concepts and methods of cognition. The importance of associative technology and psychological mechanisms, the functioning 
of which helps to optimize the emotional-intuitive and rational-logical aspects of cognition of art, are considered. Associative 
technology is used to optimize both emotionally-intuitive and rational-logical processes of cognition, in particular, through the 
action of diverse psychological mechanisms: on the one hand, mechanisms aimed at establishing ties and relationships between 
individual elements of consciousness, on the other – on their bifurcation, gap, out of direct, reflexion. The simultaneous inter-
action of these processes determines the integrity, mobility and dynamism of the artistic space. The stages of pedagogical work 
on organizing group reflection on the creation of an artistic image of a work using the graphic image technique of music are 
determined.

Key words: optimization of spiritual and cognitive activity, problem-searching technology, dialogue technology, associative 
technology, psychological mechanisms, group reflection.

УДК [378.147:332.2]:378

Русіна Н. Г.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 
У ВИЩІЙ ЗЕМЛЕВПОРЯДНІЙ ОСВІТІ

Статтю присвячено актуальним проблемам модернізації та підвищення якості вищої землевпорядної освіти Укра-
їни в контексті європейської інтеграції. Особливу увагу приділено інноваційним методикам викладання дисциплін на 
землевпорядних факультетах. Проведено аналіз освітніх програм спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Роз-
глянуто поняття «інновація», «інноваційні процеси», «інноваційне навчання». Надано характеристику інноваційних 
моделей сучасної вітчизняної вищої школи. Зазначено, що високу ефективність навчального процесу на землевпоряд-
ному факультеті вищого закладу освіти забезпечує застосування таких методів, форм і прийомів навчальної роботи: 
кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань.

Ключові слова: інновація, інноваційні процеси, інноваційне навчання, інноваційні моделі навчання, інноваційні ме-
тоди навчання, кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, опрацювання дис-
кусійних питань.

Сучасний розвиток вищої землевпорядної освіти в Україні орієнтований на мобільних, конкурентоспро-
можних і компетентних фахівців, що визначає загальне спрямування вітчизняної вищої школи на входження 
в загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармонізацію національних і міжнародних стандартів 
вищої освіти в контексті Болонського процесу [1].

Стратегічні напрями модернізації освіти і науки в Україні визначаються як об’єктивними тенденціями загаль-
носвітового розвитку, так і тісно пов’язаними внутрішньодержавними процесами. Адже вища освіта сьогодні не 
є виключно засобом підготовки фахівців для народного господарства. Вона стає все більш обов’язковим етапом 
у розвитку людини; у суспільстві створюється необхідний інтелектуальний потенціал, а відтак – передумови для 
впровадження науково-інформаційних технологій, переходу до інноваційної економіки [3, с. 232].

Мета статті – розкрити роль і значення інновацій, зокрема інноваційних методик викладання в сучасній 
вищій землевпорядній освіті, визначити найбільш ефективні методи і форми навчальної роботи на землев-
порядних факультетах.

В умовах запровадження приватної власності та подальшого розвитку ринкових земельних відносин 
в Україні необхідний правовий та економічний механізми їх регулювання і сучасна система державного 
управління раціональним використанням і охороною земель, особливо сільськогосподарських. Ефективне 
управління земельними ресурсами та землекористуванням в умовах ринку забезпечує землеустрій і Держав-
ний земельний кадастр [12, с. 25].
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Суцільна інформатизація охопила сферу кадастрово-реєстраційної діяльності, землеустрою та оцінки 
нерухомості. Адже в останні десятиріччя у світі відбувається надзвичайно інтенсивний розвиток нових тех-
нологій одержання інформації про просторові характеристики об’єктів на поверхні Землі, зокрема засоби 
дистанційного зондування, супутникової навігації, геоінформаційного моделювання, штучного інтелекту 
тощо. Наслідком цієї «науково-технічної революції» стають, серед іншого, разючі зміни на ринку праці, 
адже інженерні навички та вміння геодезистів, землевпорядників, фотограмметристів, картографів, які ще 
двадцять років тому могли вважатися вельми затребуваними, сьогодні досить швидко «застарівають» і втра-
чають актуальність. Водночас змінюється затребуваність у навичках і компетенціях працівників [9, с. 30].

Зміст фахової підготовки землевпорядника потребує постійного аналізу трендів, за якими геодезія та 
землеустрій розвиватимуться у найближчі десятиріччя, а також розроблення на цій основі програм підго-
товки та перепідготовки фахівців, які дають їм змогу надалі зберігати конкурентоспроможність на вітчизня-
ному, європейському та глобальному ринках праці.

Землевпорядна наука і вища освіта з геодезії та землеустрою стають нерозривними складниками сучас-
ного навчального процесу. Поглиблюється науково-теоретичний рівень професійної підготовки фахівця та 
водночас посилюється її практичне спрямування.

Спектр професійних знань, умінь, навичок землевпорядника сьогодні значно розширився, і йому прита-
манне як технічне, так і соціальне-економічне, правове й екологічне спрямування. Ґрунтовна фахова підго-
товка потребує вільного володіння методикою та практикою наукових досліджень із землеустрою, сучасним 
правовим і технічним інструментарієм (перший передбачає володіння знаннями земельного права, другий – 
геодезичною та комп’ютерною технікою, що використовується в діяльності галузі геодезії та землеустрою ). 
Але головне завдання полягає в тому, щоб навчити студента-землевпорядника постійно вчитися, здобувати 
нові знання, сформувати навички самостійного дослідницького пошуку, виявляти творчість у вирішенні 
складних професійних проблем і ситуацій.

Підготовка студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» має будуватись з урахуванням соці-
ального замовлення та бути максимально спрямованою на майбутні фахові потреби фахівця із землеустрою, 
формувати такий високий рівень професійної та загальної культури, фахової компетентності, який дасть 
змогу підтримувати високий професіоналізм у будь-якій сфері землевпорядної діяльності на рівні зростаю-
чих вимог суспільства, професійної корпорації, споживачів професійних правничих послуг. Адже здобувачі 
землевпорядної освіти мають бути готові діяти в умовах значної конкуренції на ринку праці та серйозного 
професійного ризику (професійні помилки можуть призвести до втрати сертифіката, посади, прибутку). 
Окрім того, має бути готовність до здобуття нових знань в умовах швидкого розвитку галузі та економіки 
загалом, до постійного оновлення й удосконалення свого фахового рівня протягом усього життя. Адже у 
найближче десятиріччя світова економіка потребуватиме інженерних рішень, які зможуть надати лише 
фахівці із критичним мисленням і добрим знанням своєї справи [9].

Актуальним науково-методичним завданням у вищих навчальних закладах, що готують геодезистів і землев-
порядників, стає пошук нових ефективних форм і методів вищої правової освіти: від розроблення і введення в 
навчальні плани нових перспективних дисциплін до впровадження інноваційних методик і форм викладання [1].

Наприклад, у навчальних програмах вищих навчальних закладів, що готують землевпорядників, перелік 
пропонованих студентам дисциплін (зокрема, спецкурсів і дисциплін вільного вибору) збагатився новими 
або оновленими за змістом дисциплінами. Серед них – «Супутникова геодезія та сферична астрономія», 
«ГІС і бази даних», «Інвестиційний аналіз», «Фінансово-економічна діяльність», «Автоматизовані земельно-
кадастрові системи», «Кадастр населених пунктів», «Інженерна інфраструктура території», «Цифрові плани 
і карти», «Технології відтворення продуктивності земель», «Дистанційний моніторинг земельних ресурсів», 
«Електронні геодезичні прилади» та інші.

Класичні (традиційні) землевпорядні дисципліни (геодезія, землевпорядне проектування, земель-
ний кадастр, геодезичні роботи при землеустрої, меліорація земель, ґрунтознавство з основами агрохімії, 
земельне право, фотограмметрія та дистанційне зондування, картографія та інші) також постійно оновлю-
ються за змістом через динамічні зміни у чинному земельному законодавстві, постійну модернізацію гео-
дезичного та комп’ютерного обладнання й програмного забезпечення кадастрово-реєстраційної діяльності, 
землеустрою та оцінки нерухомості тощо.

Перегляд змісту навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки забезпечує динамічний 
розвиток фахових знань, збагачення їх новими термінами і категоріями, що дає змогу висвітлювати різні 
аспекти та предмети досліджень, розкривати процеси, закономірності функціонування, накопичування 
інформації, застосування, планування, моделювання діяльності в цій сфері. Адже навчальні програми мають 
базуватися на передових технологіях і найкращих галузевих практиках.

Інноваційні форми викладання дисциплін заслуговують на особливу увагу, оскільки забезпечують потріб-
ний «інноваційний клімат» у ВНЗ, сприяють розвиткові творчої активності та дослідницької ініціативи здо-
бувачів освіти за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», закладають основу для подальшого осмислення 
та розвитку професійних знань, успішного застосування набутих знань на практиці.

Поняття «інновація», хоча й побутує в інтернаціональному лексиконі вже понад сто років, актуалізува-
лось у науковій та освітянській сфері лише в останній чверті XX століття. І хоча поняття це може передава-
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тися кількома лексемами: «новація», «інновація», «нововведення», «новотвір», «новаторство» та інші, саме 
термін «інновація» набув найбільшого поширення в сучасній українській науковій мові [1].

Запозичене з англійської мови слово інновація (англ. innovation від лат. innovatio – оновлення, зміна) у 
«Словнику іншомовних термінів» зареєстроване у значеннях: 1) нововведення, запровадження нового зви-
чаю, правила і таке інше; 2) нова думка, ідея, реформа, процес, орієнтовані на створення, розвиток і якісне 
удосконалення нових видів виробів, технології, організаційних форм [10]. С. М. Морозов і Л. М. Шкарапута 
подають і похідний термін «інноваційний» – «який стосується інновацій»; інноваційний банк – «банк, який 
здійснює кредитування і фінансування інновацій у науково-технічній і організаційно-управлінській сферах» 
[11, с. 230].

Під інноваційними процесами в освіті розуміють процеси виникнення, розвитку та проникнення в 
широку практику педагогічних нововведень, оскільки інновація – це не лише створення і впровадження 
нововведень, але й такі зміни, які мають визначальний характер, супроводжуються змінами в різно-
видах діяльності, стилі мислення [6, с. 36]. Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в 
навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різно-
манітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості 
[4, с. 339]. Відповідно, інновації у навчальній діяльності пов’язані з активним процесом створення, поши-
рення нових методів і засобів (нововведень) для вирішення дидактичних завдань підготовки фахівців у 
гармонійному поєднанні класичних традиційних методик і результатів творчого пошуку, застосування 
нестандартних, прогресивних технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього 
процесу [2, с. 28].

Варто зазначити, що сучасний розвиток землеустрою спрямовує свою діяльність на реалізацію заходів 
щодо прогнозування, планування, організації використання та охорони земель на національному, регіо-
нальному, господарському рівнях та інші види діяльності, які приводять до досягнення певних результатів, 
сформованих на інноваційних засадах. Із цих позицій землеустрій являє собою потужний інноваційний еко-
номічний потенціал, оскільки кожен проект землеустрою є унікальним, спираючись на креативний спосіб 
мислення, винахідливість розробника такого проекту [8, с. 81].

Поняття «інноваційні методики викладання» є полікомпонентним, оскільки об’єднує всі ті нові й ефективні 
способи навчання (здобуття, передачі й продукування знань), які сприяють інтенсифікації та модернізації 
навчального процесу, розвивають творчий підхід та особистісний потенціал його учасників [1]. Інноваційний 
підхід в освіті визначається не через використання певної моделі, а через здатність проектувати і моделювати 
необхідний ВНЗ навчальний процес із використанням різних освітніх технологій [5, c. 143]. Найбільш поши-
рені в сучасній вітчизняній вищій школі інноваційні моделі навчання представив М. М. Козяр (табл. 1). 

Сучасні дослідники зазначають, що сучасний розвиток суспільства вимагає нової системи освіти – «інно-
ваційного навчання», що сформувало б у студентів здатність до проективної детермінації майбутнього, від-
повідальність за нього, віру в себе й свої професійні здібності та можливість впливати на власне майбутнє.

У зв’язку із цим цілком чітко постає проблема втілення інтерактивних технологій навчання та викладання, 
основою яких виступає діалогове навчання, а також відбувається взаємодія викладача і студента. Науковці-
педагоги виокремлюють мережу взаємодій: 1) викладач – студент; 2) студент – студент у парах (діадах) і 
в трійках (тріадах); 3) загальногрупова взаємодія студентів у всьому навчальному колективі, наприклад у 
мовній групі; 4) викладач – колектив; 5) робітництво студента «із самим собою» (також це справедливо і для 
викладача) [6, с. 37].

Надзвичайно високу ефективність навчального процесу на землевпорядному факультеті вищого закладу 
освіти забезпечує застосування таких методів, форм і прийомів навчальної роботи, як [7]:

Кооперативне навчання: найпоширенішими методами цієї групи є робота в парах під час проведення 
письмових опитувань, тестування, виконання завдань; синтез думок для вирішення складних проблем під 
час практичних занять; пошук скарбів під час проведення семінарських занять; коло ідей під час вирішення 
суперечливих питань. Такі методи співпраці не дають можливості студентам ухилятися від виконання 
завдань, сприяють розвитку навичок спілкування у групі, критично мислити, переконувати.

Колективно-групове навчання, за якого використовуються такі методи: мікрофон; мозкова атака під 
час вирішення проблемних завдань: аналіз ситуацій під час вивчення деяких аналітичних понять; дерево 
рішень під час аналізу конфліктних ситуацій; асоціативний кущ під час актуалізації або рефлексії. Ці методи 
допомагають студентам висловити свою думку.

Ситуативне моделювання. До цієї групи можна зарахувати імітаційні ігри-тренінги та рольові ігри.
Опрацювання дискусійних питань. Тут можна застосовувати методи: займи позицію (власна думка) 

та дискусія. Ці методи вчать студентів відстоювати власну думку, вести дискусію, стимулюють до розвитку 
критичного мислення, поглиблюють знання з обговорюваної теми.

Висновки. Отже, створення інноваційного науково-освітнього середовища у вищій школі передбачає 
якісне оновлення змісту і форм навчання через органічне поєднання навчальної та науково-дослідницької 
роботи, теорії з практикою, класичних методів викладання з інноваційними, широкої та фундаментальної 
підготовки фахівців із вузькопрофільною спеціалізацією, що дасть змогу забезпечити універсальність, бага-
топлановість, гнучкість та ефективність сучасного навчального процесу.
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Таблиця 1
Інноваційні моделі сучасної вітчизняної вищої школи

Інноваційна модель Характеристика інноваційної моделі

Контекстне навчання

Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, наукової, практичної. 
Ключовий момент – використання поєднань різних форм організації діяльності студентів: 
навчальна діяльність академічного типу, навчально-професійна діяльність, квазіпрофесійна 
діяльність. Переваги – все це має сприяти введенню студентів у контекст майбутньої професії 
вже в процесі навчання у ВНЗ; створення умов, максимально наближених до умов реальної 
професійної діяльності.

Імітаційне навчання

У його основі лежить імітаційно-ігрове моделювання в умовах навчання процесів, що 
відбуваються в реальній системі. Ключовий момент – опора на використання ігрових та 
імітаційних форм навчання. Переваги – можливість відобразити в навчальному процесі різні 
види професійного контексту і формувати професійний досвід в умовах квазіпрофесійної 
діяльності. В імітаційному навчанні перевага віддається різноманітним практикам.

Проблемне навчання

Воно нагадує науковий пошук. Здійснюється на основі ініціювання самостійного пошуку 
студентом знань через проблематизацію (викладачем) навчального матеріалу. Потребує 
особливої організації та майстерності викладача в постановці проблемного завдання. 
Практично не піддається регламентації, тому краще застосовувати фрагментами, котрі 
необхідно вводити обґрунтовано – за умов адекватного характеру навчального матеріалу. 
Ключовий момент – опора на постановку і вирішення проблемного завдання. Переваги – 
передбачає творче засвоєння знань і способів діяльності.

Модульне навчання

Становить різновид програмованого навчання, сутність якого полягає в тому, що зміст 
навчального матеріалу жорстко структурується з метою його максимально повного засвоєння, 
супроводжуючись обов’язковими блоками вправ і контролю за кожним фрагментом. 
Ключовий момент – організація навчального матеріалу в найбільш стислому і зрозумілому 
для студента вигляді. Модулі – це автономні організаційно-методичні блоки щодо кожного 
фрагмента структурованого навчального матеріалу. Переваги – зміст та обсяг модулів можуть 
змінюватися залежно від профільної та рівневої диференціації учнів і від дидактичних цілей. 
Забезпечує а) обов’язкове опрацювання кожного компонента дидактичної системи; б) чітку 
послідовність викладу навчального матеріалу та систему оцінки й контролю засвоєних знань; 
в) адаптацію навчального процесу до індивідуальних можливостей і запитів учнів.

Повне засвоєння знань

Розробляється на основі ідей Дж. Керролла і Б.С. Блума про необхідність зробити фіксованими 
результати навчання, оптимально змінюючи при цьому параметри умов навчання залежно від 
здібностей учнів. Ключовий момент – викладач, спираючись на необхідність досягти повного 
засвоєння знань кожним, хто навчається, складає перелік конкретних результатів навчання, 
тести для перевірки досягнень, розробляє різні способи опрацювання навчального матеріалу 
для учнів із різними здібностями. Переваги – в учня є можливість вибору найоптимальніших 
для себе умов навчання і досягнення максимального результату.

Дистанційне навчання

Різновид (досить самостійний) заочного навчання з опорою на використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій і засобів. Ключовий момент – припускає гранично 
опосередковану роль викладача і самостійну роль студента у виборі індивідуального темпу 
навчання, кількості повторів під час використання навчальних засобів і продуктів у виборі 
рівня засвоєння курсу (стандартний, скорочений або поглиблений). За умови використання 
можливостей електронної пошти та Інтернету передбачає високий рівень інтерактивності, що 
відповідає вимогам сучасності. Переваги – забезпечує широкий доступ до освітніх ресурсів, 
незважаючи на географічну віддаленість від них.

Сучасний зміст освіти геодезистів і землевпорядників має орієнтуватися на використання інформаційних 
технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання з доступом до цифрових ресурсів та інте-
лект-навчання для майбутнього [1; 2].
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Русина Н. Г. Инновационные методики преподавания дисциплин в высшем землеустроительном образовании
Статья посвящена актуальным проблемам модернизации и повышения качества высшего землеустроительного 

образования Украины в контексте европейской интеграции. Особое внимание уделено инновационным методикам пре-
подавания дисциплин на землеустроительных факультетах. Проведен анализ образовательных программ специально-
сти 193 «Геодезия и землеустройство». Рассмотрены понятия «инновация», «инновационные процессы», «инноваци-
онное обучение». Представлена характеристика инновационных моделей современной отечественной высшей школы. 
Отмечено, что высокую эффективность учебного процесса на землеустроительном факультете высшего учебного 
заведения обеспечивает применение таких методов, форм и приемов учебной работы: кооперативное обучение, кол-
лективно-групповое обучение, ситуативное моделирование, обработка дискуссионных вопросов.

Ключевые слова: инновация, инновационные процессы, инновационное обучение, инновационные модели обучения, 
инновационные методы обучения, кооперативное обучение, коллективно-групповое обучение, ситуативное моделиро-
вание, обработка дискуссионных вопросов.

Rusina N. H. Innovative methods of teaching disciplines in the higher land education
The article is devoted to actual problems of modernization and improvement of the quality of higher land management 

education of Ukraine in the context of European integration. Particular attention is paid to innovative methods of teach-
ing disciplines in land management departments. The analysis of educational programs of specialty 193 «Geodesy and land 
management» is carried out. The concept of «innovation», «innovation processes», «innovative training» is considered. The 
characteristic of innovative models of the modern Ukrainian high school is presented. It is noted that the high efficiency of the 
educational process at the land management faculty of the higher educational establishment provides the application of such 
methods, forms and methods of educational work: cooperative training, collective-group training, situational modeling, work-
ing out of discussion issues.

Key words: innovation, innovative processes, innovative learning, innovative teaching models, innovative teaching methods, 
cooperative learning, collective-group learning, situational modeling, discussion of discussion issues.
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Сало Л. В.

ШИРОКИЙ КОНТЕКСТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ У США

Статтю присвячено висвітленню особливостей загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії в універси-
тетах США. Розглянуто зміст підготовки вчителів хореографії в США на рівні бакалавра. Подана детальна харак-
теристика навчальних курсів за базовими напрямами загальноосвітньої підготовки, а саме: аналітичне читання і 
письмо, вивчення гуманітарних текстів, математична грамотність. Проаналізовано результати навчання, перед-
бачені унаслідок опанування цими курсами. Детально розглянуто навчальні курси, які пропонуються студентам за 
напрямами загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту: мистецтво, поведінка людини, раса та етнічна 
різноманітність, наука та техніка, американське суспільство, світова спільнота. З’ясовано механізм створення влас-
ної освітньої траєкторії, яка є індивідуальною для кожного студента.

Ключові слова: підготовка вчителів хореографії в США, загальноосвітня підготовка, блок загальноосвітніх дисци-
плін, базові курси, курси широкого контексту, створення власної освітньої траєкторії студента, загальні компетент-
ності вчителя хореографії, ключові компетентності студентів.

Пріоритетним завданням вищих навчальних закладів на етапі інтеграції України до європейського освіт-
нього простору стає підготовка вчителя нової генерації, що неможливо без вивчення досвіду інших країн в 
цій галузі. Реформа «Нова українська школа» приділяє значну увагу розвитку креативності молодого поко-
ління, що значною мірою може бути здійснено засобами самовираження через рух і танець, тому підготовка 
вчителів хореографічних дисциплін вимагає значної уваги. Хореографічна школа США є однією з найкра-
щих у світі, оскільки проблемі підготовки кваліфікованих вчителів у цій країні, зокрема вчителів хореогра-
фії, завжди приділялась особлива увага. Тому вважаємо, що вивчення американського досвіду підготовки 
вчителів хореографії може сприяти розумінню головних освітніх викликів в Україні.

Проблеми підготовки вчителів хореографії стали предметом дисертацій таких науковців, як Л. Андро-
щук, О. Бурля, С. Забредовський, О. Мартиненко, Ю. Ростовська, та інших. Особливості професійної під-
готовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти України розкрито в дослідженнях 
Т. Благової, Т. Сердюк, О. Єфімчук. Розвиток хореографічно-педагогічної освіти в Російській Федерації оха-
рактеризовано у дослідженні Ю. Горських. Питання хореографічної освіти в Польщі досліджено у працях 
Т. Повалій. Проте комплексні дослідження підготовки вчителів хореографії у США в українському педаго-
гічному полі відсутні.

Метою статті є аналіз змісту підготовки вчителів хореографії у США, зокрема загальноосвітнього блоку 
як його складника.

Реалізація мети є можливою за умови застосування відповідних методів, серед яких нами обрано метод порів-
няльного аналізу (для порівняння навчальних планів підготовки фахівців) та аналіз змісту навчальних планів.

До вчителя хореографії в США висунуто низку вимог, першою з яких є належна професійна підготовка. 
Зважаючи на те, що право навчати хореографічного мистецтва в різних навчальних закладах (державних 
і приватних школах, позашкільних закладах і хореографічних школах і студіях) дає щонайменш диплом 
бакалавра у сфері освіти, розглянемо зміст підготовки саме на цьому рівні як базовому. Як правило, вона 
є поєднанням загальноосвітнього і професійного блоків дисциплін, доповнених практичним складником 
навчальних програм. Проаналізуємо більш детально перший із них [2]. Опанування загальноосвітніми дис-
циплінами є вимогою для всіх студентів ОКР «бакалавр», адже вони забезпечують базу для теоретичної та 
практичної підготовки студентів для успішного академічного та професійного навчання. Як виявив аналіз 
навчальних планів підготовки фахівців із хореографії, які запропонували у 2014–2015 н. р. 8 вищих навчаль-
них закладів, що входять у десятку найкращих у США за версією Національної асоціації танцювальних 
шкіл [4], на загальноосвітню підготовку в них відведено 25–30 % усього навчального часу.

Загальноосвітній блок дисциплін навчального плану передбачає опанування 11 курсами в 9 різних сфе-
рах. Усі курси поділено на базові курси (foundation) і курси широкого контексту. Перша група навчальних 
предметів більшою мірою спрямована на оволодіння компетентностями, які мають бути притаманними кож-
ному фахівцю з вищою освітою незалежно від спрямування його підготовки. До базових курсів належать 
такі, як аналітичне читання і письмо (4 кредити), вивчення гуманітарних текстів (2х3 кредити), математична 
грамотність (4 кредити) тощо.

Друга група предметів спрямована на надання студентам можливостей для опанування тими якостями, 
які знадобляться їм у різних сферах їхнього життя, а не лише в академічній і професійній. Вони мають мож-
ливість вибору з таких напрямів, як мистецтво (3–4 кредити), поведінка людини (3 кредити), раса та етнічна 
різноманітність (3 кредити), наука і техніка (2х3 кредити), американське суспільство (3 кредити), світова 
спільнота (3 кредити) тощо. Кожен із названих напрямів ставить перед собою навчальні й розвивальні цілі, 
досягнення яких служить підвищенню компетентності фахівця з кожної галузі [1].
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Програма загальноосвітнього блоку дисциплін намагається пришвидшити розвиток навичок спілкування, 
критичного мислення та вирішення завдань упродовж курсу навчання, надаючи студентові множинні можли-
вості вправлятися, у різноманітних контекстах, допомагаючи поєднувати академічні знання з досвідом.

Розглянемо більш детально навчальні курси, які пропонуються студентам за охарактеризованими вище 
базовими напрямами загальноосвітньої підготовки (див. табл. 1).

Таблиця 1
Навчальні курси за базовими напрямами загальноосвітньої підготовки

№ Назва напряму Навчальні дисципліни за напрямом

1. Аналітичне  
читання і письмо

Англійська мова; Англійська мова як іноземна.

2. Вивчення  
гуманітарних текстів

Вивчення гуманітарних текстів І; Вивчення гуманітарних текстів ІI.

3. Математична грамотність

Критичне мислення та вирішення проблем; Цифрове картографування: від 
карт у проекції Меркатора до гібридного картографування; Суспільне та 
територіальне планування; Інвестування у майбутнє; Математика у цифровому 
світі; Математичні приклади; Математичні методи у суспільних науках; 
Статистичне мислення та азартні ігри; Статистика у новинах.

З метою встановлення співвіднесення поданих у таблиці курсів із компетентностями майбутнього вчи-
теля хореографії подамо більш детальну характеристику цих курсів [3].

Наприклад, під час вивчення курсу «Англійська мова» студент розглядає одну тему в аспекті різних 
дисциплін. На початку семестру він проводить дослідження і джерел з окресленою послідовністю, яка дає 
змогу здійснити оцінку та синтез матеріалів із теми. Робота в бібліотеці є обов’язковою, і заняття з бібліо-
текарем є частиною курсу. Передбачено індивідуальні консультації та роботу в малих групах. Оцінювання 
проводиться на основі наданого підсумкового портфоліо, до якого входить як мінімум чотири завдання, що 
проходять кілька рівнів перевірки.

Курс «Англійська мова як іноземна» спрямований на студентів, для яких англійська мова не є рідною. 
Курсом передбачено оволодіння навичками аргументування і синтезу в міждисциплінарному контексті. Він 
акцентує на особливостях навчання в університеті та обміні історичними й культурними знаннями. Заохо-
чується усна участь із метою розвитку навичок міжособистісного спілкування в академічному полі. Як і в 
попередньому курсі, передбачено роботу з бібліотекарем і роботу в малих групах у процесі ведення влас-
ного дослідження з означеної теми.

Під час опанування курсу «Аналіз гуманітарних текстів (інтелектуальна спадщина)» студенти досліджують 
природу особистості в суспільстві, як її висвітлюють філософські, психологічні, релігійні та політичні тексти в 
поєднанні з прикладами з мистецтва та літератури. Теми: подорожі, особистість та інші, спільнота, віра.

Курс «Критичне мислення та вирішення проблем (Математика)» навчає студентів, як вирішувати складні 
проблеми за допомогою критичного аналізу. Ці проблеми розглядаються як з історичної перспективи, так 
і з практичного погляду – як і коли такі проблеми трапляються у щоденному житті студента. Курс містить 
декілька ключових математичних дисциплін, включно з теорією ймовірності та статистикою, методами під-
рахунку та побудовою графіків і діаграм.

Навчальні курси «Цифрове картографування: від карт у проекції Меркатора до гібридного картографу-
вання» і «Суспільне та територіальне планування (Географія та урбаністика)» знайомлять із технологіями, 
що використовуються для комп’ютерного картографування, включно із системою супутникової навігації 
(GPS), системою супутникової дистанційної зйомки та географічною інформаційною системою (GIS). Сту-
дент досліджує, як комп’ютер зберігає та аналізує цифрові мапи, як технології картографування можна вико-
ристовувати для вирішення цілої низки суспільних проблем.

Курс «Інвестування у майбутнє (Електротехніка, фінанси)» пояснює складні фінансові теми у зрозумілій 
формі, що допоможе студентові зробити обдумані фінансові рішення для забезпечення надійного фінансо-
вого майбутнього.

Курс «Математика у цифровому світі (Інформатика, математика)» досліджує практичне втілення матема-
тичних питань. «Математичні приклади (Математика)» ознайомлює з базовими математичними концептами 
на прикладах простих історій і повсякденних ситуацій.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи у суспільних науках (Антропологія, полі-
тологія, психологія, Соціологія)» за допомогою прикладів із психології, соціології, політології та економіки 
студент дослідить, як методи суспільних наук і статистика допоможуть нам зрозуміти суспільство. Мета – 
стати відповідальним користувачем математичного матеріалу у науці, медіа та повсякденному житті.

Курс «Статистичне мислення та азартні ігри (Статистика)» ознайомлює із застосуванням теорії ймовір-
ності та статистики у щоденному житті – азартні ігри, спортивні ставки, лотереї та біржа цінних паперів. 
Студент краще розуміє систему ставок та її недоліки та досліджує соціальний і етичний вплив легалізованих 
азартних ігор.
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Курсом «Статистика у новинах (Статистика)» пропонується вивчення базових принципів статистики. 
Курс фокусується на важливості, інтерпретації та використанні статистики у новинах.

Як бачимо з короткого опису навчальних курсів, включених до базових напрямів загальноосвітньої під-
готовки, вони є практично зорієнтованими і готують студентів до життєвих і професійних ситуацій шляхом 
оволодіння ними низкою компетентностей. Аналіз результатів навчання, передбачених унаслідок опану-
вання цими курсами, виявив, що вони прямо пов’язані з формуванням базових компетентностей учителів 
хореографії: критичної, контекстуалізаційної, міжпредметної, комунікативної, науково-математичної, гро-
мадянської, інформаційної та навчання впродовж життя, що означено кольором на матриці відповідності 
результатів навчання за базовими курсами загальноосвітньої підготовки загальним компетентностям май-
бутніх учителів хореографії у США (див. табл. 2).

Таблиця 2
Матриця відповідності результатів навчання за базовими курсами загальноосвітньої підготовки 

загальним компетентностям майбутніх учителів хореографії у США

№ Навчальний курс

Базові компетентності
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1. Англійська мова
2. Англійська мова як іноземна
3. Вивчення гуманітарних текстів

4. Критичне мислення  
та вирішення проблем

5. Цифрове картографування

6. Суспільне та територіальне 
планування

7. Інвестування у майбутнє
8. Математика у цифровому світі
9. Математичні приклади

10. Математичні методи  
у суспільних науках

11. Статистичне мислення  
та азартні ігри

12. Статистика у новинах

Для усвідомлення специфіки загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії у США важливо розгля-
нути більш детально навчальні курси, які пропонуються студентам за охарактеризованими вище напрямами 
загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту (див. табл. 3).

Проаналізувавши перелік і характеристику навчальних курсів, які запропоновано майбутнім учителям 
хореографії, хочемо з’ясувати механізм створення власної освітньої траєкторії, яка є індивідуальною для 
кожного студента. Для кожного базового напряму загальноосвітньої підготовки майбутнього вчителя хоре-
ографії та кожного напряму загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту визначено певну кіль-
кість кредитів, орієнтуючись на яку студенти можуть обирати навчальні курси. З метою здійснення свідо-
мого вибору, крім детального опису курсу, на веб-сторінці університету визначено можливість отримання 
індивідуальних консультацій з освітніми радниками, завданням яких є надання допомоги студентам під час 
визначення їхньої траєкторії навчання. Крім того, є можливість електронної комунікації з викладачами, які 
забезпечують викладання цих курсів.

Широкий спектр навчальних курсів надає можливість щонайповнішого задоволення пізнавальних потреб 
студентів, а реальна варіативність навчального плану забезпечує можливості вибору курсів, що відповідає 
інтересам студентів (див. табл. 4).
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Таблиця 3
Навчальні курси за напрямами загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту

№ Назва напряму Навчальні дисципліни за напрямом

1. Мистецтво

Мистецтво у культурному контексті; Мистецтво гри; Мистецтво слухача; 
Мистецтво у східному світі: глядацький досвід; Творчі проекти; Творчий порив: 
мультидисциплінарний підхід; Театральна уява: мистецтво виконання у суспільстві; 
Дослідження музики; Майбутнє телебачення; Грецький театр та суспільство; Історія 
мистецтва у Римі; Століття джазу в Америці; Значення мистецтва; Мистецтво та культура 
Філадельфії; Шекспір у фільмах; Шекспір та музика; Місце релігійного поклоніння; 
Танець в Американському фільмі; Транснаціональне кіно; Світова музика та культура.

2. Поведінка людини

Азіатська поведінка та спосіб мислення; Двомовні спільноти; Творча та організаційна 
поведінка; Поведінка злочинця; Самоідентифікація інвалідів; Культура харчування; 
Емоційне сприйняття та лідерство; Глобальний альтруїзм; Соціальна екологія; 
Людська сексуальність; Самоідентифікація та кризи; Міжособистісна комунікація; 
Діти, спільнота та протиріччя; Мова у суспільстві; Маргіналізоване суспільство: 
інвалідність та сексуальність; Філософія людини; Фотозображення; У пошуках утопії; 
Підлітки; Діяльність розуму: Диявол змусив мене це зробити; Молодіжні культури.

3. Раса та етнічна 
різноманітність

Афро-американці та закон: зброя чи інструмент?; Класика афро-американського 
театру; Аспекти різноманітності; Втілення плюралізму; Етнічність та імміграція 
у США; Історія та важливість раси в Америці; Імміграція та американська мрія: 
почути голос іммігранта; Політика самоідентифікації у США; Раса та етнічність 
в американському кіно; Раса та самоідентифікація в іудаїзмі; Раса та бідність 
в Америці; Раса, самоідентифікація та досвід в американському мистецтві; 
Раса у Стародавньому Середземномор’ї; Раса на сцені: соціальне становлення 
самоідентифікації за допомогою театру та мистецтва; Представлення раси.

4. Наука та техніка

Мозок; Хімія вина; Кіберпростір та суспільство; Обробка та аналіз даних; 
Цифровий світ 2020; Катастрофи: геологія проти Голівуду; ДНК: друг чи ворог?; 
Навколишнє середовище; Еволюція та вимирання; Гендерні питання у науці та 
техніці; Зелений проти сірого: покращення та підтримання міської екосистеми; 
Як все працює: фізика повсякденного життя; У природи немає зворотного ходу; 
Управління майбутнім; Наука звуку; Екологічний дизайн; Екологічно чисте 
середовище; Технологічне перетворення; Знайомий всесвіт.

5. Американське 
суспільство

Американська економіка; Американська військова культура; Американські 
революції; Сучасний соціальний рух у США; Інакомислення в Америці; Чинення 
правосуддя; Освіта у глобальному місті; Перші особи в Америці; Дослідження 
Філадельфії; Стать в Америці; Вища освіта та американське життя: дзеркало нації; 
Правосуддя в Америці; Ландшафт американської думки; Закон та американське 
суспільство; Життя задля зміни; Створення американського суспільства: 
плавильний котел чи культурні війні?; Люди, місце та навколишнє середовище; 
Релігії у Філадельфії; Звуки революції; Спорт та дозвілля в американському 
суспільстві; Динаміка міста: глобальні, регіональні та місцеві зв’язки.

6. Світова спільнота

Реклама та глобалізація; Перейти межу: гендерний вимір глобалізації; Протистояти 
імперії: голос спротиву; Детективний роман; Розвиток та глобалізація; Освіта для 
звільнення; Еволюція культури; Гендер у світових спільнотах; Глобальні міста; 
Світова криза: влада, політика; Світове рабство; Уявні міста; Латиноамериканські 
медіа; Латиноамериканська імміграція; Танець у Філадельфії; Релігії у світі; 
Поворотні моменти: поворотні моменти стародавнього світу: сучасний світ; Війна 
та мир; Жінки у сучасному бенгальському фільмі; Міжнародні справи; Світові 
постановки; Світові регіони та культури: різноманітність та взаємозв’язок; Світове 
суспільство у літературі та фільмах.

Таблиця 4
Навчальна пропозиція курсів для вибору студентів 
(загальноосвітні дисципліни ширшого контексту)

№ Назва напряму К-сть  
курсів

К-сть  
кредитів

К-сть курсів 
на 1 кредит

1. Мистецтво 17 3–4 4,25
2 Поведінка людини 16 3 5,33
3. Раса та етнічна різноманітність 12 3 4
4. Наука та техніка 15 2х3 2,5
5. Американське суспільство 19 3 6,33
6. Світова спільнота 20 3 6,67

Всього 99 22 4,5

Як видно з наведеної вище таблиці, лише за напрямами загальноосвітніх дисциплін ширшого контексту 
університетом запропоновано 99 курсів, причому найбільше варіантів для вибору майбутні вчителі хорео-
графії отримують за напрямами «світова спільнота» і «американське суспільство» (див. рис. 1).
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Рис. 1. Навчальна пропозиція курсів за напрямами загальноосвітньої підготовки  
ширшого контексту для майбутніх учителів хореографії

Маємо зазначити, що запропоновані навчальні курси розглядаються в контексті різних наукових дисци-
плін, тому студенти різних спеціальностей можуть об’єднуватися в один потік для опанування тим чи іншим 
предметом. Це створює додаткові можливості для забезпечення студентам можливостей формування їхньої 
освітньої траєкторії. Крім того, один і той самий навчальний курс, поданий у переліку, може бути поданий 
у контексті різних наукових дисциплін. Наприклад, студент може обрати вивчення курсу «Створення аме-
риканського суспільства: плавильний котел чи культурні війні?» в контексті американістики, історії, філо-
софії, політології, соціології. Проаналізуємо частотність представлення наукових дисциплін, у контексті 
яких можуть бути представлені загальноосвітні навчальні курси більш широкого контексту, а саме: театр, 
музикознавство, історія, засоби масової інформації, мови, грецька та римська класика, філософія, америка-
ністика, управління, сходознавство, право, політологія, географія та урбаністика, релігія, фізкультура, кому-
нікація, архітектура, антропологія, психологія та нейронауки, економіка, соціологія, освіта, туризм, феміно-
логія (див. рис. 2).
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Рис. 2. Представлення курсів загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії у США у контексті наукових дисциплін
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Як видно з рисунка, найбільшою є питома вага представлення курсів загальноосвітніх дисциплін широ-
кого профілю у мовному контексті (29 курсів), що забезпечує дискурсність представлення інформації, а 
також створює умови для полікультурного підходу в навчальному процесі. Маємо зазначити, що освітня 
пропозиція університету поширюється, крім англійської, на 34 мови, зокрема як на сучасні мови, так і на 
мертву латиську мову. У цьому разі не йдеться про володіння мовою як мети курсу, скоріше мова використо-
вується як інструмент глибшого розуміння явищ, що є предметом вивчення навчального курсу. Крім мовного 
дискурсу, у загальноосвітній підготовці вчителів хореографії у США значну роль відіграють історичний 
(22 курси) та соціологічний (16 курсів) контексти.

Утім, не може йтися про суворий дисциплінарний підхід до підготовки вчителів хореографії у США – 
міждисциплінарність є одним із засадничих принципів освітньої підготовки, що відбивається також і в одній 
із ключових компетентностей – міжпредметній. Такий підхід забезпечує системність і цілісність загальноос-
вітньої підготовки зі збереженням індивідуальних інтересів і специфіки сприйняття навчального матеріалу.

Висновки. Незалежно від обраного шляху підготовки до викладання хореографії, загальноосвітній блок 
є обов’язковим її елементом, оскільки дає майбутнім учителям змогу оволодіти критичною, міжпредмет-
ною, контекстуалізаційною, комунікативною, науково-математичною, громадянською, інформаційною ком-
петентностями і навиками навчання впродовж життя. Навчальні курси, запропоновані у блоці загально-
освітніх дисциплін, подаються в контексті різних наукових дисциплін, найбільшу частку з яких займають 
мови, історія та соціологія. Можливості вільного вибору студента забезпечуються відкритою організацій-
ною структурою університету, що дає студентам змогу вивчати предмети не лише у своєму структурному 
підрозділі (департаменті, коледжі, школі тощо). Викладені вище підходи створюють умови для відповідної 
підготовки всебічно розвиненої неупередженої креативної особистості, яка буде надавати якісні навчальні 
послуги в галузі викладання хореографії в дошкільних закладах, середній школі та поза нею.
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Сало Л. В. Широкий контекст общеобразовательной подготовки учителей хореографии в США
Статья посвящена исследованию особенностей общеобразовательной подготовки учителей хореографии в универси-

тетах США. Рассмотрено содержание подготовки учителей хореографии в США на уровне бакалавра. Подана деталь-
ная характеристика учебных планов по базовым направлениям общеобразовательной подготовки, а именно: аналитиче-
ское чтение и письмо, изучение гуманитарных текстов, математическая грамотность. Проанализированы результаты 
обучения, предусмотренные в результате овладения этими курсами. Детально рассмотрены учебные курсы, предложен-
ные студентам по направлениям общеобразовательной подготовки более широкого контекста: искусство, поведение 
человека, раса и этническое разнообразие, наука и техника, американское сообщество, мировое сообщество. Выяснен 
механизм создания собственной образовательной траектории, являющейся индивидуальной для каждого студента.

Ключевые слова: подготовка учителей хореографии в США, общеобразовательная подготовка, блок общеобразо-
вательных дисциплин, базовые курсы, курсы широкого контекста, создание собственной образовательной траекто-
рии студента, общие компетенции учителя хореографии, ключевые компетенции студентов.

Salo L. V. Broad context of general educational training of choreography teachers in the USA
The article deals with the peculiarities of general educational training of choreography teachers in the US universities. The 

content of choreography teachers’ training in the USA on bachelor’s level is examined. The detailed characteristics of education 
courses of foundation area of general education background, in particular: analytical reading & writing, intellectual heritage, 
quantitative literacy, is given. The results of education foreseen as consequences of mastering of these courses are analyzed. 
The educational courses offered to students by the general education breadth background are considered in detail: arts, human 
behavior, race and diversity, science and technology, U.S. society, world society. The mechanism of creation of student’s own 
educational trajectory, which is individual to every student, is found out.

Key words: choreography teachers’ training in the USA, general educational training, general education program, founda-
tion courses, breadth courses, creation of student’s own educational trajectory, choreography teacher’s general competencies, 
key students’ competencies.
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УДК 378.147

Тітова О. А.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Особливості підготовки інженера для сучасного аграрного сектору визначаються реаліями світової економіки з 
її досить чіткими вимогами до нинішнього фахівця, основними з яких є здатність вирішувати складні завдання, кри-
тичне мислення та креативність. Очевидно, що для забезпечення власної конкурентоспроможності на ринку праці 
випускники інженерної школи нині мають бути здатними до інноваційної діяльності, що потребує володіння широ-
кою палітрою знань і умінь (інженерно-технічних і методологічних), а також високого рівня розвитку творчого по-
тенціалу. Дослідження проблеми системного розвитку творчого потенціалу майбутнього агроінженера дало змогу 
визначити широке коло педагогічних умов, що уможливлюють реалізацію означеної системи в освітньому процесі. 
Весь перелік умов піддали експертному оцінюванню, що дало змогу виділити найбільш значущі. Подальші дослідження 
будуть спрямовані на формулювання вимог і правил, які визначатимуть способи взаємодії всіх елементів педагогічної 
системи розвитку творчого потенціалу інженера аграрного профілю.

Ключові слова: творчий потенціал інженера, інноваційна інженерна діяльність, педагогічна система, педагогічні 
умови.

Дослідження проблем, пов’язаних із підготовкою фахівців, спирається на функціональність педагогіч-
ної науки, що проявляється у її науково-теоретичній і конструктивно-технічній функціях. Перша функція 
втілюється у результатах науково-теоретичних пошуків стосовно підготовки майбутніх агроінженерів, що, 
з одного боку, містять інформацію про сутність дидактичних явищ у вигляді законів і закономірностей, 
з іншого боку, надають нормативну інформацію про те, яким має бути процес навчання. Для організації 
освітнього процесу, спрямованого на розвиток творчого потенціалу інженера як вихідної передумови його 
здатності до інноваційної діяльності, конструктивно-технічна функція педагогіки передбачає розроблення 
принципів, вимог і правил навчання, які в сукупності дають уявлення про нормативи, умови та способи 
вибудовування взаємодії між педагогом і студентом для досягнення цілей навчання.

Мета статті полягала у визначенні педагогічних умов, що сприятимуть розвитку творчого потенціалу 
майбутнього інженера аграрного напряму.

У педагогічних дослідженнях (В. Андрєєва [1], В. Краєвського [2], М. Махмутова [3], Л. Оршанського, 
В. Сидоренка [4], А. Хуторського [5]), знаходимо загальні дидактичні принципи, принципи професійного 
навчання, на основі яких були сформульовані специфічні принципи розвитку творчого потенціалу майбут-
ніх інженерів аграрного профілю. Для реалізації принципів розвитку творчого потенціалу у студентів-агро-
інженерів на практиці необхідно було виписати педагогічні умови, що уможливлюють розвиток творчого 
потенціалу студентів інженерних спеціальностей у аграрних університетах. Розглянемо специфічні прин-
ципи розвитку творчого потенціалу майбутніх агроінженерів та умови, що їх втілюють.

Принцип індивідуальної освітньої траєкторії полягає в тому, що студенти, умотивовані щодо отримання 
якісних освітніх результатів, мають брати участь у визначенні цілей і структуруванні змісту освіти, залу-
чатися до вибору форм, методів і засобів навчання задля розвитку власної ініціативи, творчості та відпові-
дальності за результати своєї діяльності [5]. Вимоги принципу індивідуальної освітньої траєкторії до змісту, 
форм і методів навчання та діяльності викладача і студента забезпечуються комплексом таких умов:

– поєднання академічної свободи студента з вимогами високого рівня якості його інженерно-технічної 
підготовки;

– орієнтація освітнього процесу на цілеспрямований розвиток творчого потенціалу особистості кожного 
студента;

– домінування самоосвітньої діяльності в особистісно-творчому розвитку майбутнього агроінженера;
– системне та послідовне формування у студентів позитивної мотивації до саморозвитку, самовдоскона-

лення;
– створення сприятливого інформаційно-освітнього середовища для індивідуальної професійної творчої 

підготовки бакалаврів агроінженерії.
Принцип проблемності передбачає, що для організації освітнього процесу через певну систему прийомів, 

способів і засобів створюється розвивальне освітнє середовище, основне завдання якого утримувати студента 
у стані “інтелектуального утруднення та емоційного збудження” [3], коли запускається розумовий пошук, який 
вимагає певних розумових дій, що призводить до осмислення та засвоєння нового (невідомого студентові 
раніше) знання чи способу діяти. Унаслідок цього для студента відкривається можливість проявляти само-
стійність в ідентифікації та визначенні навчальної проблеми (завдання) та творчість у пошуку її рішення. Від-
повідно до зазначених положень принципу проблемності щодо змісту, форм, методів навчання у процесі про-
фесійної підготовки фахівців агроінженерної спеціальності мають бути забезпечені такі педагогічні умови:

– проектування змісту інженерної освіти з урахуванням реальних проблем агропромислового  
виробництва;
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– дидактичні конструкти змісту навчання зумовлюють виникнення різнорівневих проблемних ситуацій і 
сприяють постановці та вирішенню навчальних проблем;

– запровадження системи форм організації навчання, у якій педагогічно доцільно поєднуються репродук-
тивно-інформаційні та проблемно-пошукові моделі педагогічної взаємодії [6];

– застосування інноваційних технологій навчання щодо оволодіння студентами здатностями індивіду-
ально-групового вирішення інженерно-технічних проблем;

– наближення навчально-пізнавальної діяльності студентів до моделей науково-дослідницької діяльності;
– залучення студентів до продуктивного оволодіння методологічними знаннями як теоретичного базису 

розвитку інженерної творчості.
Згідно із принципом діяльнісного навчання студент поетапно залучається до творчої пізнавальної діяль-

ності, пов’язаної з майбутньою професією, з метою ґрунтовного засвоєння та оволодіння необхідними мето-
дами та засобами діяльності, а також набуття власного досвіду отримання потрібних знань, створення нових 
продуктів, зокрема навчальних, у процесі виконання дій. Ефективна організація діяльнісного навчання здій-
снюється у разі забезпечення таких умов:

– спрямованість професійної підготовки бакалавра агроінженерії на інноваційну інженерно-технічну 
діяльність;

– широке залучення студентів до навчально-дослідної та науково-дослідної діяльності;
– оволодіння майбутніми бакалаврами методами розвитку творчого потенціалу інженера;
– узгодженість форм теоретичної та практичної підготовки студентів на основі ідей компетентнісного 

підходу;
– поєднання аудиторного навчання і самостійної роботи студентів засобами змішаного навчання на 

основі ІТ-технологій.
Принцип випереджальної потреби у знаннях дає педагогові підстави припускати, що творчий пошук 

вирішення завдання може потребувати доцільного звернення студента до інформації (способу дії), засвоєння 
якої не було передбачено під час заняття, вивчення теми або навчальним планом. Ефективність творчого 
розвитку майбутнього агроінженера в такій ситуації залежатиме від дотримання низки умов, зокрема таких:

– створення інформаційно-освітнього середовища як відкритої педагогічної системи, яка не обмежується 
наявними можливостями закладу освіти та забезпечує широкий доступ учасників педагогічної взаємодії до 
найсучаснішої інформації у глобальних масштабах;

– застосування в освітньому процесі лекційних занять на основі попередньої підготовки студентами кон-
спектів лекцій;

– систематичне підкріплення у студентів мотивації щодо самостійного оволодіння новітніми інженерно-
технічними знаннями;

– оцінювання навчальних досягнень студентів на основі різнорівневих контрольних засобів, коли для 
вирішення завдань творчо-пошукового характеру вимагається володіння широким обсягом методологічних 
та інженерно-технічних знань;

– реалізація в закладах вищої освіти системи стимулювання поглибленого вивчення студентами дисци-
плін освітньої програми, а також участі в інженерних проектах на рівні університету, держави, міжнарод-
ному рівні (іменні стипендії, гранти, зарубіжні відрядження та інше).

Формування у студентів-агроінженерів готовності до інноваційної діяльності в умовах глобалізації та комп-
лексного освоєння природних ресурсів у рамках системи “людина – технічна система – довкілля – соціум” 
потребує забезпечення інтегрованого міждисциплінарного змісту освіти, що передбачає запровадження прин-
ципу міждисциплінарності. Щодо системного розвитку творчого потенціалу студентів інженерних спеціаль-
ностей, то дотримання принципу міждисциплінарності забезпечується такими педагогічними умовами:

– цілеспрямоване застосування методів і форм педагогічної інтеграції задля взаємопроникнення, ущіль-
нення та уніфікації інженерно-технічних знань;

– виконання майбутніми агроінженерами міждисциплінарних проектів із залученням до команд студен-
тів інших спеціальностей (агрономів, економістів, студентів спеціальності ІТ та інших);

– застосування студентами широкої палітри знань і вмінь (інженерно-технічних, математичних, екологіч-
них, економічних, юридичних та інших) у перебігу виконання курсових проектів, кваліфікаційної випускної 
роботи;

– проектування освітніх програм підготовки інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва 
на основі поєднання загальнонаукового, міждисциплінарного та внутрішньодисциплінарного напрямів здій-
снення педагогічної інтеграції в аграрно-інженерній освіті.

Принцип продуктивності передбачає орієнтацію освітнього процесу на особистий професійний розвиток 
студента, що в контексті нашого дослідження втілюється у розвитку творчого потенціалу. Через “зовнішній 
освітній продукт” (матеріалізовані результати діяльності студента [5]) майбутній фахівець отримує “вну-
трішній продукт” – зміну (приріст) знань, досвіду, здатностей, способів дій тощо. Це забезпечує розвиток 
компетентностей, властивих фахівцю в певній науковій або професійній галузі, зокрема інженерній. Прин-
цип продуктивності у процесі розвитку творчого потенціалу майбутнього інженера агропромислової сфери 
забезпечується такими умовами:
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– домінування в освітній діяльності студента установки на набуття нових знань, досвіду, способів дій, на 
створення власного продукту;

– оцінювання результатів навчальних досягнень студентів за розвитком не тільки когнітивної, але й цін-
нісно-мотиваційної та діяльнісної (психомоторної) сфер особистості;

– оволодіння дисциплінами освітньої програми забезпечує досягнення студентом навчальних, розвиваль-
них і виховних результатів;

– організація освітнього процесу засобами педагогічно доцільних технологій гарантує досягнення запла-
нованих результатів.

Результати дослідження систем у різних сферах науки свідчать про те, що принцип системності є загаль-
ним і успішно може бути основою для характеристики функціонування будь-якого феномена реальності  
[2; 5; 7]. З огляду на розроблення педагогічної системи розвитку творчого потенціалу у студентів-агроін-
женерів принцип системності передбачає визначення умов у цільовому та функціональному аспектах для 
організації взаємодії всіх компонентів системи. Серед необхідних умов були виділені такі:

– творчий потенціал студента агроінженера має розглядатися як єдність інваріантного та варіативного 
складників, що органічно інтегровані в цілісну, системну властивість особистості;

– ефективність розвитку творчого потенціалу майбутнього інженера аграрного виробництва забезпечу-
ється модернізацією всіх складників сучасного освітнього процесу (цілей, методів, форм, змісту, засобів, 
контролю та іншого) як системи, що підпорядковує функції окремих компонентів її меті;

– орієнтація теоретичної та практичної підготовки студентів на цілісний, системний розвиток творчого 
потенціалу особистості майбутнього бакалавра з агроінженерії.

Означені вимоги встановлюють норми того, яким має бути навчальний процес, щоб ефективно здійсню-
вати розвиток творчого потенціалу студентів-агроінженерів. Для відпрацювання звуженого (оптимального) 
переліку умов, які уможливлюють розвиток творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей у 
аграрних університетах, на основі масиву визначених вимог було проведено експертне опитування у два 
етапи, що передбачало аналіз проблеми експертами та дало змогу виявити домінантні (за судженням екс-
пертів) обставини, реалізація яких в освітньому процесі аграрного вишу сприятиме позитивним змінам. На 
першому етапі перед групою експертів було поставлено завдання вибрати 5 основних педагогічних умов 
цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу майбутнього агроінженера. Для цього був складений екс-
пертний лист з інструкцією та загальним переліком умов. Опитувальник піддали пробній (пілотажній) пере-
вірці за участі 15 експертів, які представляли мікромодель запланованої вибірки експертів. До групи екс-
пертів увійшли фахівці з досвідом роботи у сфері професійно-технічної освіти: педагогічні працівники з 
науковими ступенями докторів педагогічних і технічних наук, кандидатів педагогічних наук, аспіранти та 
викладачі закладів вищої технічної та аграрної освіти.

Унаслідок експертизи перелік із 32 умов було скорочено до 9. Обрані умови було переглянуто та допо-
внено. Отже, результати аналізу даних першого етапу дослідження дали змогу виокремити найвагоміші 
умови, які уможливлюють ефективне функціонування педагогічної системи розвитку творчого потенціалу 
майбутніх агроінженерів.

Наступним етапом дослідження було з’ясування ступеня значущості кожної з означених умов ранговим 
методом (ранжуванням) – якісним оцінюванням умов, що сприяють розвитку творчого потенціалу майбут-
ніх агроінженерів. Для експертної оцінки запрошувалися компетентні фахівці з високим ступенем обізна-
ності в галузі підготовки агроінженерів та об’єктивним ставленням до досліджуваної проблеми.

Результати експертної оцінки педагогічних умов розвитку творчого потенціалу студентів інженерних 
спеціальностей у аграрних університетах дали підстави проаналізувати їхню вагомість. На думку екс-
пертів, найбільш значущими для ефективного розвитку творчого потенціалу студентів є умови систем-
ної модернізації всіх складників освітнього процесу (цілей, змісту, методів, форм, засобів, контролю та 
іншого), створення інформаційно-освітнього середовища як відкритої педагогічної системи, яка забез-
печує широкий доступ учасників педагогічної взаємодії до найсучаснішої інформації, застосування сту-
дентами інженерно-технічних, ІТ, математичних, екологічних, економічних, юридичних та інших знань 
і вмінь у перебігу виконання курсових і випускних проектів, а також усвідомлення того, що творчий 
потенціал студента-агроінженера містить варіативний складник, який передбачає можливість його роз-
витку. Як істотно значущі також виділено умови проектування змісту інженерної освіти з урахуванням 
реальних проблем агропромислового виробництва та залучення агроінженерів до виконання міждисци-
плінарних проектів разом зі студентами інших спеціальностей. Закривають перелік умов, що сприяють 
розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів, такі умови, як залучення студентів до навчально-
дослідної та науково-дослідної роботи, системне та послідовне формування у студентів позитивної моти-
вації щодо самостійного оволодіння новітніми інженерно-технічними знаннями, застосування інновацій-
них технологій навчання, організація навчання з доцільним поєднанням репродуктивно-інформаційних і 
проблемно-пошукових моделей педагогічної взаємодії, які зумовлюють виникнення різнорівневих про-
блемних ситуацій і сприяють постановці та вирішенню навчальних проблем й оцінюванню навчальних 
досягнень студентів на основі різнорівневих контрольних засобів, здатних виявити володіння як методо-
логічними, так і інженерно-технічними знаннями.
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Педагогічні умови, розроблені на основі групи принципів розвитку творчого потенціалу майбутніх інже-
нерів аграрного профілю, виступають для педагога теоретичною основою ефективної організації в аграр-
ному університеті навчального процесу, спрямованого на підготовку випускників інженерних спеціаль-
ностей до інноваційної професійної діяльності. Подальшого вивчення потребують проблеми ефективної 
взаємодії всіх елементів педагогічної системи, побудованої на основі відповідних теоретичних положень, з 
урахуванням визначених умов у вигляді моделі педагогічної системи розвитку творчого потенціалу студен-
тів агроінженерних спеціальностей.
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Титова Е. А. Педагогические условия развития творческого потенциала будущих инженеров аграрного профиля
Особенности подготовки инженера для современного аграрного сектора определяются реалиями мировой эконо-

мики с ее достаточно четкими требованиями к современному специалисту, основными из которых являются способ-
ность решать сложные задачи, критическое мышление и креативность. Очевидно, что для обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда, выпускники инженерной школы с самого начала должны быть способными 
к инновационной деятельности, что требует широкой палитры знаний и умений (инженерно-технических и методо-
логических), а также высокого уровня развития творческого потенциала. Исследование проблемы системного раз-
вития творческого потенциала будущего агроинженера позволило определить широкий круг педагогических условий, 
которые делают возможной реализацию определенной системы в образовательном процессе. Весь список подвергли 
экспертной оценке, что позволило выделить наиболее значимые условия. Дальнейшие исследования будут направлены 
на формулирование требований и правил, которые будут определять способы взаимодействия всех элементов педаго-
гической системы развития творческого потенциала инженера аграрного профиля.

Ключевые слова: творческий потенциал инженера, инновационная инженерная деятельность, педагогическая си-
стема, педагогические условия.

Titova O. A. Pedagogical conditions for development of agricultural engineers’ creative potential
The specifics of engineering education for the modern agrarian sector are determined by the realities of the world economy 

with its quite clear requirements towards the current expertise. The main requirements include the ability to solve complex prob-
lems, critical thinking and creativity. Obviously, to ensure their own competitiveness in the labor market, engineering graduates 
must be able to perform innovations from the very start of their professional activity. That requires a wide range of knowledge 
and skills (both, engineering and methodological), as well as a high level of creative potential. The study of systemic develop-
ment of the creative potential for agrarian engineers enabled to determine a wide range of pedagogical conditions that made 
the implementation of a certain system in the educational process. The entire list of conditions was evaluated by educational 
experts, who identified the most significant ones. Further research might be focused on the requirements and rules that could 
determine the ways of interaction between all the pedagogical system elements directed to develop the creative potential of an 
agricultural engineer.

Key words: creative potential of an engineer, innovative engineering activity, pedagogical system, pedagogical conditions.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены концептуальные основания модернизации образовательных программ подготовки буду-
щих учителей биологии в условиях реализации образовательных реформ в Украине. Определены ключевые принципы 
проектирования подготовки будущих учителей биологии. Обоснованы ведущие методологические основы обновления 
содержания методической подготовки будущих учителей биологии. Предложен авторский вариант проектирования 
методической подготовки будущих учителей биологии на базе компетентностного подхода.

Ключевые слова: проектирование, содержание, методическая подготовка, будущие учителя биологии, методика 
обучения биологии, компетентностный подход, образовательные реформы.

Ориентация украинского общества на европейские стандарты и ценности требует соответствующих 
системных изменений и в сфере образования. Согласно Концепции развития образования в Украине на 
период 2015–2025 гг., Закона Украины «Об образовании» и Концепции реализации государственной поли-
тики в сфере реформирования общего среднего образования «Нова українська школа» начинается реформа, 
которая «превратит украинскую школу на рычаг социального равенства и сплоченности, экономического 
развития и конкурентоспособности Украины» [4]. Предусматриваются кардинальные изменения в орга-
низации образовательного процесса: переход от традиционного (информационно-объяснительного) к ком-
петентностно ориентированному обучению. Краеугольным камнем таких изменений является улучшение 
качества образовательного процесса в учреждениях среднего образования, а следовательно – качества под-
готовки учителя.

Это определяет необходимость модернизации методической подготовки будущих учителей – мотиви-
рованных, творческих, готовых к профессиональному развитию специалистов. Концептуальной основой 
такой модернизации выступает проектирование методической подготовки будущих учителей.

Цель статьи – раскрыть особенности проектирования методической подготовки будущих учителей био-
логии в условиях реализации образовательных реформ в Украине.

Педагогическое проектирование в настоящее время рассматривается как «особая сфера деятельности, 
включающая решение класса исследовательских задач повышенной сложности, связанных с выявлением 
всей совокупности педагогических факторов и условий, которые способствуют или препятствуют вопло-
щению научных рекомендаций в реальный педагогический процесс» [8, с. 36]. Проблема проектирования 
высшего педагогического образования исследуется в работах О. В. Атауловой (2009), З. О. Кекеевой (2009), 
С. А. Куприяновой (2009), В. Ф. Любичевой (2000), Г. А. Монаховой (2000), С. Н. Поздняк (2009), В. Е. Радио-
нова (1996), М. П. Сибирской (1998), Е. А. Таможней (2009), Ю. В. Трофименко (2009), А. П. Тряпициной 
(1995), Т. Л. Шапошниковой (2001), Н. О. Яковлевой (2002) и других ученых. Аспекты проектирования мето-
дической подготовки будущих учителей биологии находят свое отражение в работах современных методистов-
биологов, а именно: Н. Д. Андреевой, Е. Н. Арбузовой, Л. Н. Орловой, А. В. Степанюк, Н. Б. Грицай и других.

Обобщение результатов указанных научных поисков дает основания для системного осмысления веду-
щих современных тенденций и направлений развития методической подготовки, определяющих особенно-
сти проектирования ее содержания и форм.

Направления модернизации методической подготовки будущих учителей биологии обозначены такими 
нормативными документами:

а) Концепцией реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образо-
вания «Нова українська школа» [4];

б) Стандартом высшего образования по специальности 014 Среднее образование. Предметная специали-
зация 014.05 Среднее образование (Биология) [7]; 

в) Концепцией развития педагогического образования [6];
г) Государственным стандартом базового и полного общего среднего образования [3].
Так, в частности, ключевые идеи модернизации образовательных программ профессиональной подго-

товки учителя [6, с. 16], примененные к методической подготовке будущих учителей биологии, могут быть 
интерпретированы следующим образом:

– внедрение компетентностного, личностно-ориентированного подхода в педагогическом образовании, 
обеспечение формирования универсальных компетенций (soft skills), приобретение будущими учителями 
биологии умений и опыта формирования компетентностей учащихся, овладение педагогическими техно-
логиями, усиление практической составляющей педагогической образования, максимальное приближение 
психолого-педагогической и методической подготовки к условиям практической профессиональной дея-
тельности, введение принципа «ребенкоцентризма» и педагогики партнерства, основанных на сотрудни-
честве учащегося, учителя, родителей и общественности с учетом принципов инклюзивного образования;
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– приобретение навыков исследовательской деятельности на будущей должности;
– приобретение необходимых компетенций и опыта работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного обучения;
– формирование менеджерских и управленческих навыков для эффективной деятельности в условиях 

реальной автономии образовательных учреждений;
– обеспечение практической подготовки путем непрерывной педагогической практики студентов на базе 

общеобразовательных и внешкольных учреждений;
– содействие формированию социально зрелой личности будущего учителя биологии, принятию цен-

ностей гражданского (открытого демократического) общества, уважения к государству и его правовой 
системе, осознание долга защиты Украины, национальной идентичности и толерантности к поликультур-
ности, готовности к трансляции этих качеств учащимся;

– привитие инновационности как способа мышления и ключевого инструмента лидерства в условиях 
общественно-государственного партнерства, восприятие глобализационных образовательных процессов и 
конкурентности в качестве обязательных условий развития системы педагогического образования.

Для проектирования методической подготовки будущих учителей биологии основополагающими стано-
вятся тенденции ее развития, обобщенные в исследовании Н. Б. Грицай [2, с. 115]: компетентностно ори-
ентированное обучение, обновление содержания методической подготовки, усиление инновационности, 
переход к информационным технологиям обучения, разработка нового учебно-методического обеспечения, 
развитие дистанционного образования, усиление роли самостоятельной подготовки студентов, усиление 
связи теории и практики.

Современное педагогическое проектирование, на наш взгляд, основывается на таких ключевых принци-
пах: гуманизации и гуманитаризации, системности, интегративности, целостности содержания, вариатив-
ности, демократизма, профессиональной направленности, интенсификации, непрерывности образования, 
интеграции, средовой обусловленности.

Введение новых стандартов общего среднего и высшего образования определяют особенности методиче-
ской подготовки будущих учителей биологии в условиях модернизации образовательных программ (табл. 1).

Таблица 1
Особенности методической подготовки будущих учителей биологии

Признак Методическая подготовка
Традиционная В условиях модернизации образовательных программ

Уровень высшего 
образования, направ-

ление / специальность
1-й (бакалавриат)

6.040102 Биология

1-й
(бакалавриат)

2-й
(магистратура)

014.05 Среднее образование (Биология)

Трудоустрой-ство Основная и старшая школа  Базовая школа Старшая школа

Объект изучения и 
деятельности

Учебно-воспитательный 
процесс по биологии в 
обще-образовательных 
учебных учреждениях

Учебный процесс в учреждениях общего среднего образования 
(по предметной специализации «Биология»)

Ведущая нормативная 
дисциплина

(время изучения)
Методика обучения био-

логии (6,7,8-й сем.)
Методика обучения биологии 

в базовой школе
(6,7-й сем.)

Методика обучения биологии в 
старшей школе (1-й сем.)

Педагогиче-ская 
практика (продолжите-

льность, время)

Пропедевтиче-ская
(2 нед., 6-й сем.);

Производстве-нная
(6 нед., 8-й сем.);

Производстве-нная
(6 нед., 1-й сем.
магистратуры)

Пропедевтиче-ская
(2 нед., 6-й сем.);

Производстве-нная
6 нед., 7-й сем.)

Производственная
(4 нед., 2-й сем.)

Важным для проектирования содержания и форм методической подготовки будущих учителей биологии 
является понимание места и роли биологической составляющей образовательной области «Естествознание» 
[3], которая должна обеспечить усвоение учащимися знаний о закономерностях функционирования живых 
систем, их развитие и взаимодействие, взаимосвязь с неживой природой, овладение основными методами 
познания живой природы, понимание биологической картины мира, ценности таких категорий, как знания, 
жизнь, природа, здоровье, формирование сознательного отношения к экологическим проблемам, осознание 
биосферной этики, применение биологических знаний в повседневной жизни и будущей профессиональной 
деятельности, оценки их роли для общественного развития, перспектив развития биологии как науки и ее 
значение в обеспечении существования биосферы.

Результат методической подготовки – готовность будущих учителей к реализации компетентностного 
потенциала учебного предмета «Биология». В учебной программе [1] конкретизирован вклад предмета 
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«Биология» в формирование ключевых компетентностей: общение на государственном (и родном в случае 
различия) языке, общение на иностранных языках, математическая компетентность, основные компетент-
ности в естественных науках и технологиях, информационно-цифровая компетентность, умение учиться 
на протяжении жизни, инициативность и предприимчивость, социальная и гражданская компетентности, 
осведомленность и самовыражение в сфере культуры, экологическая грамотность и здоровая жизнь.

Инновацией, которая определяет не только ведущий подход в формировании и развертывании содер-
жания всех школьных предметов и, соответственно, в содержании методической подготовки будущих учи-
телей, является выделение сквозных содержательных линий: «Экологическая безопасность и устойчивое 
развитие», «Гражданская ответственность», «Здоровье и безопасность» и «Предприимчивость и финансо-
вая грамотность». В отличие от устоявшихся, «специальных» для школьной биологии (в основе которых 
заложены уровни организации живой природы), они выступают надпредметными темами, средствами инте-
грации ключевых и общепредметных компетентностей, учебных предметов и предметных циклов.

При проектировании методической подготовки будущих учителей биологии важно, на наш взгляд, учи-
тывать, что мотивационный, деятельностный, знаниевый и ценностный компоненты предметной (биологи-
ческой) компетентности вместе с ключевыми компетентностями формируют содержание не только специ-
альных методик, но и общей методики обучения биологии.

Модернизация методической подготовки будущих учителей биологии предусматривает комплексное 
использование возможностей ИКТ с целью не только формирования их методической компетентности и 
информационной культуры, но и приобретения соответствующего опыта. Как отмечается в Концепции 
Новой украинской школы, «введение ИКТ в сфере образования перейдет от одноразовых проектов к систем-
ному процессу, охватывающего все виды деятельности. ИКТ существенно расширят возможности педа-
гога…» [4, с. 29].

Указанные особенности проектирования методической подготовки будущих учителей биологии пред-
полагают корректировку (на переходном этапе) содержания и форм ведущей нормативной дисциплины 
«Методика обучения биологии» [5], на изучение которой в учебной плане подготовки бакалавров-биологов 
в НПУ им. М. П. Драгоманова предусмотрено 9 кредитов (270 час.), из них: лекций – 50 час., лабораторных 
занятий – 61 час, самостоятельная работа студентов – 159 час. Структурирование содержания методики 
обучения биологии предполагает выделение таких модулей:

1. Предмет методики обучения биологии. Закономерности усвоения содержания учебного предмета 
«Биология».

2. Средства, методы и технологии обучения биологии.
3. Формы организации обучения биологии.
4. Мониторинг качества школьного биологического образования.
Выводы. Предложенный вариант проектирования методической подготовки будущих учителей биоло-

гии предполагает ее модернизацию в условиях перехода на двухуровневую систему подготовки (бакалав-
риат, магистратура). Следующий уровень – проектирование индивидуальной образовательной траектории 
методической подготовки будущих учителей биологии: содержания, форм, технологий и учебно-методиче-
ского обеспечения.
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Цуруль О. А. Проектування методичної підготовки майбутніх учителів біології в умовах реалізації освітніх 
реформ в Україні

У статті досліджено концептуальні засади модернізації освітніх програм підготовки майбутніх учителів біології 
в умовах реалізації освітніх реформ в Україні. Виокремлено провідні принципи проектування підготовки майбутніх 
учителів біології. Розкрито провідні методологічні засади оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учите-
лів біології. Запропоновано авторський варіант проектування методичної підготовки майбутніх учителів біології, в 
основу якого покладено компетентнісний підхід.

Ключові слова: проектування, зміст, методична підготовка, майбутні вчителі біології, методика навчання біо-
логії, компетентнісний підхід, освітні реформи.

Tsurulʼ O. А. Designing of methodical training of future teachers of biology in conditions of educational reforms 
implementation in Ukraine

The article considers the conceptual basics of modernization of future teachers’ of biology training programs in conditions 
of educational reforms implementation in Ukraine. The key principles of designing of methodical training of future teachers 
of biology are defined. The leading methodological bases of updating of content of methodical training of future teachers of 
biology are proved. Author’s option of designing of methodical training of future teachers of biology is offered. Competence 
approach is the basis of this designing.

Key words: designing, content, methodical training, future teachers of biology, methods of teaching biology, competence 
approach, educational reforms.
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УДК 373.3. 011

Черниш Л. М.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті визначено сутність педагогіки співробітництва. Установлено, що педагогіка співробітництва сприяє 
підвищенню інтересу студентів до навчання та формуванню у них загальнолюдських цінностей. Висвітлено основні 
ідеї педагогіки співробітництва (пізнання та засвоєння істинно людського; пізнання себе; гуманізація освітнього про-
цесу тощо). Висвітлено досвід впровадження ідей педагогіки співробітництва під час аудиторних занять з англійської 
мови зі студентами економічних спеціальностей на прикладі опрацювання тем “Business Propositions” та “Culture 
Differences”. Висвітлено функції викладача під час організації навчального процесу, які полягають у формуванні мов-
леннєвої компетенції студентів, з одного боку, та у прищепленні молоді розуміння ідей педагогіки співробітництва –  
з іншого.

Ключові слова: ідеї педагогіки співробітництва, студенти, англійська мова, навчальний процес.

Гуманізація вищої освіти та орієнтація на потреби та інтереси студентів є необхідною умовою організації 
навчального процесу в сучасних закладах вищої освіти України. Відомо, що тільки під час плідної співп-
раці, взаємоповаги, прийняття цілей, запитів та інтересів особистості та відносин, що будуються на довірі 
суб’єктів освітнього процесу можна побудувати дійсно ефективну модель навчання.

Викладач має спрямовувати зусилля не тільки на формування у майбутніх спеціалістів знань і навичок із 
майбутнього фаху, але й на розвиток творчих здібностей студентів, що сприятиме вирішенню нестандартних 
ситуацій. Вважаємо, що досягненню цієї мети значно сприяє впровадження в освітній процес ідей педаго-
гіки співробітництва, які дають змогу розкритись і виявити себе у навчальній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що науковці неодноразово зверталися до теоретич-
них і практичних питань організації педагогіки співробітництва. Особливості організації навчально-педа-
гогічного співробітництва у навчально-виховному процесі вищої школи розкрила М. Зуєва, реалізацію 
ідей навчального співробітництва у професійній діяльності вчителя молодших класів висвітлено у працях 
В. Дволучанської, застосування ідей педагогіки співробітництва у військових закладах освіти розглядалося 
І. Цикрою та І. Кулідою, парадигми насильницького та ненасильницького управління у виховному процесі 
висвітлив В. Калошин. Водночас вважаємо, що впровадження ідей співробітництва під час вивчення студен-
тами іноземних мов недостатньо висвітлене у науковій літературі.

Мета статті – висвітлення досвіду реалізації ідей співробітництва під час викладання англійської мови 
студентам економічних спеціальностей.

Для досягнення поставленої мети вважаємо за необхідне вирішити такі завдання:
‒ розкрити поняття ‘педагогіка співробітництва”;
‒ висвітлити основні ідеї педагогіки співробітництва;
‒ представити досвід впровадження ідей педагогіки співробітництва у навчальний процес.
Під час дослідження необхідно зазначити, що засновником педагогіки співробітництва вважають док-

тора психологічних наук, академіка Ш. Амонашвілі, який підкреслював, що основна ідея навчання має бути 
спрямована проти авторитарності в освіті та вихованні. Його ідею підтримали інші педагоги-новатори, до 
яких можна зарахувати С. Соловейчука, С. Лисенкова, В. Шаталова, І. Волокова, С. Ільїна та інших. Сутність 
педагогіки співробітництва науковці вбачають у створенні та організації педагогом міжособистісної взаємо-
дії, яка має проходити у доброзичливій і приємній атмосфері [4, с. 2].

До основних ідей педагогіки співробітництва зараховують такі:
‒ пізнання та засвоєння істинно людського;
‒ пізнання себе;
‒ надання здобувачам освіти можливості виявити себе під час заняття;
‒ збіг інтересів молодих людей із загальнолюдськими інтересами;
‒ гуманізація освітнього процесу;
‒ створення позитивних установ на навчання;
‒ розвиток громадянської та соціальної позиції осіб, що навчаються.
Як підкреслюють І. Цікра та І. Куліда, педагогіка співробітництва характеризується зміною авторитар-

ного середовища на атмосферу радості, оптимізму та гуманізму [4, с. 7; 5, c.170; 6, с. 172].
Під час реалізації ідей педагогіки співробітництва діяльність викладача та студентів має бути органіч-

ною, адже, як вдало підкреслила М. Зуєва, ефективність діяльності викладача визначається продуктивністю 
діяльності студентів. Причому суб’єктність викладача передбачає ставлення педагога до студента як до 
самоцінності [3, c. 158].

Враховуючи специфіку Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, викла-
данню англійської мови приділяється дуже велика увага. Метою курсу «Англійська мова спеціального 
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вжитку» є не тільки формування спеціальних знань та вмінь, які допоможуть студентам вільно почува-
тися під час проведення переговорів, складання та підписання контрактів, але й прищеплення студентам 
загальнолюдських цінностей, толерантного та дбайливого ставлення один до одного, поваги до думки інших 
людей. Перед викладачем постає завдання навчити молодих людей спілкуватися, коректно ставитися один 
до одного, шукати компроміси з бізнес-партнерами тощо.

Розглянемо шляхи впровадження ідей співробітництва під час вивчення усної теми “Business Proposition”. 
Як і в будь-якій діяльності, що спрямована на розвиток усного мовлення, доцільно спочатку підготувати 
студентів до опрацювання цієї теми. Для цього викладачем організовується своєрідний brainstorm: студенти 
мають запропонувати слова та словосполучення, які можуть бути корисними для обговорення цієї теми. Зазна-
чимо, що студенти пропонують варіанти як українською, так і англійською мовами, тоді як на дошці всі лек-
сичні одиниці записуються англійською. Запис лексичних одиниць на дошці дає змогу студентам візуалізувати 
сприйняття інформації та краще запам’ятати нові слова. Після цього ми просимо студентів описати, що саме 
є неподалік їхнього дому (які магазини, бізнес-центри, кафе, ресторани тощо) та визначити, що саме на їхню 
думку було б рентабельно заснувати в цьому районі, за можливості використовуючи нові лексичні одиниці.

Після цього ми розповідаємо студентам маленьку історію, в якій ідеться, як саме чоловік заснував влас-
ний бізнес і що його наштовхнуло на цю ідею. Текст цієї історії наведемо нижче:

“There is a story by S. Maugham, about a young man who visits a small town and wants to buy some cigarettes. 
He walks nearly a mile (about 1,5 km) before he finds a shop, so he goes back to the place where he started from and 
says: “I’ll open a tobacconist here.” He does and it is a great success. For the next twenty years, the man walked the 
streets of England looking for cigarettes. When he had to walk too far, he opened a shop there. He was a millionaire 
by the time he was 40” [1, p. 38].

Після цієї історії студентам пропонується обговорити зі своїми бізнес-партнерами (студентами, що пра-
цюють в одній міні-групі) можливості відкриття того чи іншого бізнесу. Молодим людям видається план 
місцевості із розташуванням супермаркетів, кафе, магазинів, щоб вони могли проаналізувати, який саме біз-
нес рентабельно було б відкрити в цьому районі. Як правило, ідеї студентів щодо відкриття того чи іншого 
бізнесу сильно відрізняються у межах однієї групи. Тому студентам надається установа бути ввічливими, з 
повагою ставитися до ідей інших учасників гри і намагатися тактично висловити та відстояти власну думку.

Вважаємо, що такий вид навчальної діяльності не тільки розвиває словниковий запас студентів і навички 
усного мовлення, але й вчить із повагою ставитися до думки інших людей, що потім із класної кімнати пере-
носиться у реальне життя. До того ж з досвіду роботи можна стверджувати, що така організація навчального 
процесу значно підвищує мотивацію до вивчення англійської мови, адже молоді люди розуміють, де саме 
вони можуть використовувати ці знання, уміння та навички.

Ще одним яскравим прикладом впровадження у навчальний процес ідей педагогіки співробітництва (піз-
нання себе; гуманізація освітнього процесу; розвиток громадянської та соціальної позиції осіб, що навча-
ються) є обговорення теми “Cultural Difference”. Як правило, для обговорення національних стереотипів в 
академічних групах із високим рівнем знань ми використовуємо методичні розробки оксфордського підруч-
ника “New English File” (Upper-Intermediate). На початку опрацювання цієї теми викладач дає завдання сту-
дентам порівняти стереотипи представників чотирьох країн (Англії, США, Ірландії та Шотландії), назвати 
їхні позитивні та негативні характеристики. Після короткого обговорення студентам пропонується аудіоза-
пис, в якому надається опис кожної з національностей. Завдання студентів – порівняти їхні ідеї з тим, що 
вони почули [2, с. 30]. Вважаємо, що такий warming-up налаштовує студентів на подальше обговорення теми 
різниці в культурі різних народів.

Після цього викладачем організовується дискусія з проблемних питань. Зокрема, студентам пропону-
ється дати розгорнуті відповіді на такі питання, як:

‒ різниця у культурі може спричинити проблеми та нерозуміння. Чи не краще жити у власній країні та 
залишити думки щодо імміграції?;

‒ на вашу думку, краще жити у монокультурному чи полікультурному суспільстві?;
‒ чи погоджуєтесь ви з тим, що краще вивчати іноземну мову міжнародного спілкування, ніж менш 

популярні мови;
‒ як ви ставитесь до шлюбу з представником іншої культури? Проаналізуйте переваги та недоліки 

такого шлюбу;
‒ як культура США (Англії) відрізняється від культури України тощо.
Під час обговорення цих питань викладач постійно підводить студентів до думки щодо необхідності 

поважати себе та представників інших культур і релігій, прийняття їхньої культури та світогляду.
Висновки. Ми глибоко переконані, що завдання викладача іноземної мови полягає не тільки у наданні 

студентам ґрунтовних знань та умінь із предмета, що вивчається, але й у прищепленні молодим людям 
загальнолюдських цінностей, поваги до представників інших культур і націй. Саме тому під час обгово-
рення англомовних текстів і проведення дискусій на різні теми необхідно постійно звертати увагу студентів 
на необхідність толерантного ставлення до позицій і переконань іншої людини, підтримувати один одного, 
виражати позицію, що відрізняється від позиції опонента, у коректній і м’якій формі.

Надалі планується проаналізувати вплив особистості викладача на становлення та розвиток студентів.
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Черныш Л. Н. Реализация идей педагогики сотрудничества во время преподавания английского языка 
студентам экономических специальностей

В статье представлено определение педагогики сотрудничества. Установлено, что педагогика сотрудничества 
способствует повышению интереса к учебе и формированию у студентов общечеловеческих ценностей. Представлены 
основные идеи педагогики сотрудничества (познание и усвоение истинно человеческих ценностей, познание себя, гума-
низация ученого процесса и так далее). Представлен опыт внедрения идей педагогики сотрудничества во время занятий 
по английскому языку со студентами экономических специальностей на примере тем “Business Propositions” и “Culture 
Differences”. Представлены основные функции педагога, которые заключаются в формировании языковой компетент-
ности студентов, с одной стороны, и привитии молодым людям идей педагогики сотрудничества – с другой.

Ключевые слова: идеи педагогики сотрудничества, студенты, английский язык, учебный процесс.

Chernysh L. М. Implementation of cooperation pedagogy ideas at English classes to students of economic specialties
The article presents the definition of pedagogy of cooperation. It has been established that the pedagogy of cooperation 

heightens interest in learning and universal values formation. The main ideas of the pedagogy of cooperation (universal human 
values knowledge and learning, self-knowledge, teaching and learning process humanization etc.) are presented. The experi-
ence of the implementation of pedagogy of cooperation ideas during English classes to students of economic specialties on the 
example of the topics “Business Propositions” and “Culture Differences” is presented. The main functions of the teacher are 
presented; they consist in the students’ language competence formation on the one hand, and teaching young people the ideas 
of cooperation on the other hand.

Key words: cooperation pedagogy ideas, students, English language, teaching and learning activities.
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УДК 378.147

Чехратова О. А.

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ

В умовах навчальної автономії гостро постає питання мотивації студентів до навчання загалом і до вивчен-
ня іноземної мови зокрема. У статті розглядаються види мотивації, їх взаємозалежність із розвитком навчальної 
автономії, а також зв’язок із вивченням іноземної мови й оволодінням комунікативною компетентністю. У роботі 
описуються результати дослідження, що було проведено на базі різних закладів освіти з метою визначення типу мо-
тивації студентів до навчання, аналізуються відповіді на окремі питання дослідження. Проведена робота показала, 
що студенти незалежно від закладу освіти та спеціальності, загалом, володіють внутрішньою мотивацією, яка необ-
хідна для вивчення іноземної мови. Пропонуються шляхи залучення студентів до активної роботи, створення ситуацій 
успіху, зацікавлення і мотивації для сприятливих умов розвитку навчальної автономії.

Ключові слова: навчальна автономія, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, інструментальна мотивація, 
інтеграційна мотивація, самомотивування, студентоцентроване навчання, комунікативна компетентність.

Вивчення іноземної мови – складний і багатогранний процес, який буде мати позитивний результат, 
тільки якщо вчитель і учень співпрацюють заради досягнення певної мети. Рушійною силою такої співпраці 
є мотивація людини до навчання. Від бажання вчитися залежить швидкість і якість досягнення результату, 
що в рамках освітнього процесу означає академічну успішність учня / студента. Дослідники і педагоги наго-
лошують, що мотивація – ключовий фактор, що впливає на успіх у вивченні іноземної мови, оскільки вона 
може компенсувати не тільки недоліки організації процесу навчання, а й власне проблеми, що пов’язані з 
вивченням мови [11; 16; 17].

Дослідженнями мотиваційної сфери людини займалися Є. П. Ільїн, Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн, 
О. М. Леонтьев. Вони визначають мотивацію як складний комплекс психологічних процесів, що впливають 
на бажання і здатність людини виконувати певний вид роботи; імпульс, який викликає активність індиві-
дууму та визначає напрям подальшого руху [3, с. 65]. Мотивація також розглядається як гіпотетична кон-
цепція, яку ми використовуємо для того, щоб пояснити, чому люди думають і поводять себе певним чином 
[10, с. 10].

Питання зв’язку мотивації з навчальною діяльністю досліджували Є. І. Пассов, В. П. Кузовльов, Т. І. Лев-
ченко, приділяючи особливу увагу взаємодії вчителя і учня на занятті, ролі кожного з них в освітньому про-
цесі. Наприклад, у навчальному сенсі мотивація описується як інструмент, що провокує дії: зацікавленість у 
визначенні мети, послідовності виконання завдання, передбаченні результатів, розрахунку кількості зусиль, 
що потрібно докласти для досягнення цілі [10, с. 6].

Однак учені наголошують, що вчителі та викладачі повинні бути надзвичайно уважними у бажанні і на 
шляху підвищення мотивації своїх підопічних, оскільки вона може слугувати виправданням та інструмен-
том маніпуляції з боку останніх (низька успішність – недостатня вмотивованість, а значить – педагог неці-
каво викладає матеріал, не залучає студента до виконання вправ, не підбадьорює і, відповідно, не виконує 
своїх обов’язків) [5]. Тож мотивація і створення ситуації успіху на занятті виявляються складними завдан-
нями, над проблемою вирішення яких працювали І. Д. Бех, А. С. Белкін, Л. С. Виготський, В. О. Оніщук, 
І. Ф. Харламов, Г. І. Щукіна.

Не менш важливим є те, що людина на певному етапі навчання під дією різних внутрішніх і зовнішніх 
факторів може втратити інтерес, забути про цілі, які ставить перед собою, почати нудьгувати або просто 
змінити свою думку на проблему. З подібними проблемами зустрічається кожен учитель, особливо коли ми 
говоримо про вивчення іноземної мови: розвиток комунікативної компетентності – складний процес, який 
вимагає докладання зусиль, зосередженості, безперервної кропіткої праці, вміння і бажання долати пере-
шкоди на шляху до мрії. Тому такі дослідники, як Е. І. Кирічук, Л. П. Кичатинова, А. К. Маркова, Т. А. Матіс, 
А. Б. Орлова, особливу увагу приділяють вивченню й викладанню іноземної мови та проблемі розвитку 
мотивації на занятті.

Наголосимо, що вивчення мови не можливе без мотивації, яка, у свою чергу, стає причиною успіху, а також є 
досвідом навчання [18]. Вищезазначені факти зумовили мету статті: аналіз видів мотивації, їх вплив на вивчення 
іноземної мови; виявлення взаємозв’язку мотивації та навчальної автотомії, а також академічної успішності сту-
дентів; проведення дослідження щодо визначення видів мотивації у студентів різних закладів освіти.

Більшість психологів виділяє два типи мотивації: внутрішню і зовнішню. Перший – це бажання вико-
нувати певні дії, що приносить задоволення людині, оскільки вона розуміє важливість процесу, а не тому, 
що бажає отримати нагороду [4]. Другий – означає мотивацію людини до виконання певних дій із метою 
отримання винагороди або для того, щоб уникнути покарання [6].

Особистість з її потребами, настановами, інтересами та бажаннями впливає на внутрішню мотивацію 
[3, с. 67]. Якщо людина володіє подібним «даром», вона готова брати відповідальність за своє навчання 
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(основа навчальної автономії), розвивати навички, що пов’язані з цим процесом, а, досягши мети або 
успіху у виконанні певного завдання, ставитиме інші цілі та досягатиме їх. Такий процес взаємопов’язаний 
і циклічний. Учень або студент, який має внутрішню мотивацію, досягатиме своєї мети й отримуватиме 
кращі оцінки набагато легше, ніж той, хто вчиться заради нагороди. До того ж така людина не має проблем 
із використанням знань, набутих на занятті, у повсякденному житті. Отож вивчення іноземної мови стає 
цікавим процесом, який підбадьорює і надихає на підкорення нових вершин.

З іншого боку, є небезпека, що учень може опинитися в замкнутому колі невдач у навчанні. Оперуючи 
негативним досвідом (складне завдання, недостатня впевненість, невиконаний тест, неспроможність висло-
вити власну думку в комунікативній ситуації) або не маючи чітких цілей, людина буде поступово втрачати 
внутрішню мотивацію [19]. Вона також буде зменшуватися, якщо з метою заохочення студент отримуватиме 
забагато зовнішніх нагород за виконання будь-якого, навіть мінімального завдання. Це стосується як викла-
дачів, так і батьків. Перші можуть помилково спрощувати завдання для створення хибної ситуації успіху. 
Але, виконуючи надзвичайно прості вправи або, наприклад, знаючи всі відповіді тесту заздалегідь, діти 
втратять інтерес до вивчення предмета, оскільки не будуть бачити потребу докладати зусиль для отримання 
позитивного результату. З боку батьків подібна помилка буде означати недостатню усвідомленість потреб 
та інтересів дітей.

Сучасне суспільство виділяє два типи особистості: соціорієнтований та его-орієнтований [1, с. 7], таким 
способом звертаючи увагу, власне, на зовнішню і внутрішню мотивації відповідно. Перший тип буде вико-
нувати завдання задля закріплення за собою позиції в певній соціальній ланці, другий – заради власної 
вигоди і досягнення певної мети. Але процес саморозвитку і самовдосконалення не можливий без рефлек-
сії – як навчальної, так і особистісної, без якої людина втрачає віру у власні сили. У такому разі внутрішня 
мотивація майже повністю зникає, поступаючись місцем зовнішнім умовам розвитку особистості, впливу 
середовища та соціальним обмеженням.

Усе це не означає, що зовнішня мотивація – це погано; у деяких ситуаціях вона лише допомагає виконати 
завдання, яке, наприклад, не до вподоби, але має бути завершене. Проте такий психологічний фактор стане 
ворогом у вивченні іноземної мови, оскільки комунікативну компетентність можна розвинути лише у про-
цесі активної співпраці, яка є наслідком зацікавленості обох сторін.

На жаль, мати і зберегти внутрішню мотивацію надзвичайно важко: є багато факторів, які не тільки впли-
вають на людину (позитивно або негативно), але й поступово змінюють цілі і пріоритети, зменшуючи вну-
трішню мотивацію. Наприклад, кожен намагається наслідувати приклад інших (батьків, друзів, колег, куми-
рів), прислухається до їхньої думки, переосмислює власні ідеї й поступово починає копіювати поведінку 
та цінності інших. Це не означає, що на нас спричиняють тиск, це закономірність існування в соціумі. Але 
таким способом ми переходимо від внутрішньої до зовнішньої мотивації. Коли дитина починає навчатися, 
їй весело і цікаво, вона з радістю відвідує заняття, виконує інструкції, мріє і здобуває перемоги – її діями 
керує внутрішня мотивація. З часом вона починає під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів нудьгу-
вати, втрачати інтерес, змінювати пріоритети, відповідно, мотивація зменшується, а іноді – зовсім зникає. 
Виконання завдання не принесе людині задоволення, мета не буде досягнута, учень втратить віру у власну 
компетентність, а значить є ймовірність того, що буде надзвичайно складно отримати позитивні результати 
або користь у майбутньому.

У питанні вивчення мови, яка у різноманітних життєвих ситуаціях може стати інструментом досягнення 
певної мети, дослідники також наголошують на виділенні інтеграційної та інструментальної мотивації. 
Перша – пов’язана з позитивним ставленням до групи людей, що володіють цільовою мовою навчання, 
ототожнення себе з такою групою або бажання та потенціал для інтеграції (спілкування, навчання за кордо-
ном, виїзд за кордон, одруження тощо) [12]. Це також причини, які вказують на інтерес для вивчення мови з 
метою зустрічатися і спілкуватися з членами мовної спільноти.

На відміну від інтеграційної, інструментальна мотивація – це функціональна причина вивчення мови, 
наприклад, щоб отримати кращу роботу, підвищення або скласти екзамен [12]. Таку мотивацію також 
пов’язують із прагматичним аспектом навчання для досягнення мети, але без інтересу до спілкування з 
представниками мовної спільноти.

Наголосимо, що визначається три основні умови підвищення мотивації на занятті: адекватна поведінка 
вчителя, доброзичлива атмосфера та послідовна робота [14, с. 156–157]. Якщо учень / студент перебуває 
у сприятливим умовах, знає, що його завжди підтримують і за необхідності допоможуть, йому буде легше 
ризикувати, перемагати і помилятися. Якщо людина не соромиться відкриватися перед іншими людьми, бо 
відчуває підтримку й опору, то досягти успіху в навчанні їй буде набагато простіше, ніж тим, хто розраховує 
свій кожний крок, з острахом уявляючи ціну помилки. Наприклад, на занятті дитина, яка може відповісти 
на питання або виконати завдання, часто мовчить, оскільки боїться осуду своїх однолітків. Але коли клас / 
група підтримує одне одного, навчання стає легшим, цікавішим і більш захопливим, допомагає у розвитку 
відповідальності за власне навчання, за прийняття рішень та їх впровадження, а значить – сприяє розвитку 
навчальної автономії [7].

Вищезазначені умови пов’язані з факторами розвитку мотивації: спорідненість, автономія та компетент-
ність [15, с. 70]. Спорідненість – це власне ідея людини і бажання навчатися; автономія – інструмент і 
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помічник у досягненні мети, позитивний досвід виконання завдання і віра у власні сили. Компетентність 
набувається, тільки якщо перші два компоненти залучаються до виконання певного виду діяльності. Тому 
вважається, що автономний студент за визначенням умотивований студент [18].

Є також думка, що автономія як базова потреба людини – це результат внутрішньої мотивації, наш актив-
ний інтерес до навколишнього світу [13, с. 2]. Але навіть сильної мотивації не досить для розвитку навчаль-
ної автономії, якщо вона не підкріплена певними діями та використанням навчальних стратегій, адже нега-
тивний досвід, як уже зазначалося, може призвести до негативних результатів у циклічному процесі.

Вмотивована людина визначає для себе певний напрямок руху, стандартні фактори поведінки, які впли-
вають на продуктивність праці [10, с. 82]. Зв’язок мотивації з автономією забезпечує визначення цілей і 
виконання завдання. Якщо мета може бути досягнута або людина має намір її досягнути, вона скоріш за 
все отримає позитивний результат, тому що людина, яка вважає, що зможе досягти поставленої мети, буде 
докладати максимум зусиль для виконання свого плану [10, с. 10–11]. Звідси можна зробити ще один висно-
вок щодо циклічності процесу: студенти з високим рівнем мотивації і впевненості скоріш за все будуть авто-
номними, а студенти, що володіють навчальною автономією, є внутрішньо вмотивованими [8].

Але варто пам’ятати, що автономність не є гарантією успіху, адже автономний учень може приймати 
неправильні рішення і вкладати багато енергії у виконання таких дій [7, с. 5], отримати поразку і зупинитися 
на шляху власного прогресу.

Звідси і протиріччя у зв’язку мотивації, передусім зовнішньої, та автономії [15, с. 71]. Якщо дії людини 
контролюються лише зовнішньою мотивацією, виконання завдання не принесе задоволення, отже, робота 
відбувається без власного наміру, не розвивається компетентність, втрачається цінність дії і віра в отри-
мання позитивних результатів або користі.

Вищезазначені особливості зв’язку мотивації та автономії зумовили проведення дослідження щодо визна-
чення типу і рівня мотивації студентів різних закладів освіти і факторів впливу на розвиток їхньої особистості.

У дослідженні взяли участь студенти перших курсів закладів освіти м. Харкова (один професійно-техніч-
ний навчальний заклад і два заклади вищої освіти): Харківський механічний технікум імені О. О. Морозова 
(далі – ХМТ ім. О. О. Морозова), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
(далі – ХНПУ імені Г. С. Сковороди) та Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця (далі – ХНЕУ імені С. Кузнеця). Загальна кількість опитаних – 417 осіб (57, 106 та 254 відповідно).

Учасники тестування – студенти таких спеціальностей: ХМТ ім. О. О. Морозова – 131 Прикладна 
механіка технічне обслуговування (технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машино-
будування), 133 Галузеве машинобудування (технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 
лініях), 133 Галузеве машинобудування (виробництво двигунів), 274 Автомобільний транспорт (обслуго-
вування та ремонт автомобілів i двигунів); ХНПУ імені Г. С. Сковороди – 014 Середня освіта (англійська / 
німецька / французька мова і література); ХНЕУ імені Семена Кузнеця – 051 Економіка (економіка підпри-
ємства), 061 Журналістика (медіа-комунікації), 071 Облік і оподаткування (облік і аудит / бізнес-консалтинг), 
072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит / банківська справа), 073 Менеджмент 
(менеджмент організацій і адміністрування / міжнародний менеджмент), 075 Маркетинг, 122 Комп’ютерні 
науки, 126 Інформаційні системи та технології.

У дослідженні не враховувалися такі параметри, як вік і стать. Вибір аудиторії зумовлений перевіркою 
гіпотези, що незалежно від закладу освіти або спеціальності студенти продемонструють приблизно однако-
вий тип і рівень мотивації (який може бути зумовлений соціально-економічним становищем країни, загаль-
ним знищенням значення освіти або іншими процесами в суспільстві).

Метод дослідження – анонімне анкетування; студенти були попереджені, що результати будуть конфіден-
ційними і використовуватимуться лише для статистичного аналізу, не матимуть впливу на подальші акаде-
мічні успіхи учасників.

Для проведення дослідження використовувалася анкета,що складалася з 10 пунктів із закритими питан-
нями і 4 варіантами відповідей, кожен з яких відповідає певному типу мотивації (внутрішня, зовнішня, 
інструментальна та інтеграційна).

Після проведення анкетування для обробки даних застосовувалась комп’ютерна програма Microsoft 
Excel. Основна мета – виявлення типу мотивації студентів і порівняння результатів, отриманих у різних 
закладах освіти.

Зазначимо, що у всіх закладах освіти у процесі проведення дослідження виявилося, що деякі студенти 
мали 2 або більше типи мотивації (ХМТ ім. О. О. Морозова – 10 осіб, ХНПУ імені Г. С. Сковороди – 18 осіб, 
ХНЕУ імені С. Кузнеця – 28 осіб). Такі результати також були зараховані до середнього результату, тож було 
оброблено 473 результати. На рис. 1 наведені дані аналізу (у відсотковому співвідношенні), де 1 – відповідає 
зовнішній мотивації, 2 – внутрішній, 3 – інструментальній, 4 – інтеграційній.

Результати показали, що незалежно від закладу освіти у студентів превалює інструментальна мотивація. 
Це можна пояснити тим фактом, що кожен з учасників анкетування прагне не тільки закінчити заклад освіти 
і набути певних знань; перш за все, їх цікавить отримання диплома з достатніми балами для пошуку пре-
стижної роботи. До того ж майбутні фахівці добре розуміють, що володіння іноземною мовою стане запо-
рукою успішного кар’єрного зростання.
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Рис. 1. Визначення типу мотивації студентів різних закладів освіти

Цікавим став результат щодо внутрішньої мотивації. На етапі проведення дослідження висувалася гіпо-
теза, що такий вид мотивації буде найнижчім. А втім, анкетування показало, що майже 30 % студентів усіх 
закладів освіти, що брали участь у тестуванні, виявили внутрішню мотивацію. Ми вважаємо такий резуль-
тат досить високим. Це означає, що студенти мають бажання і прагнення вчитися не лише для досягнення 
певної мети, але й тому, що їм подобається предмет, процес, можливо, навіть результат. Але, з іншого боку, 
на них впливає досить багато зовнішніх чинників, які можуть вплинути на зміну мотивації: зниження цін-
ності освіти, неспроможність адаптуватися під нові рівні і стандарти, минулий негативний досвід навчання, 
непопулярність самої ідеї навчання серед однолітків.

Позитивним можна назвати загальний низький результат зовнішньої мотивації, оскільки, як було заува-
жено раніше, такий тип може мати негативний вплив на вивчення іноземної мови. До того ж середнє зна-
чення 5 % показує, що більшість студентів усе ж має певні прагнення в житті, розуміє значення освіти для 
майбутнього життя та професії й докладає певних зусиль для отримання позитивних результатів.

На рис. 2 представлено відсоткове співвідношення деяких питань тестування.
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Рис. 2. Результати відповідей на окремі питання анкети

На питання (1) «Чому Ви читаєте художню літературу іноземною мовою (не як домашнє завдання)?» 
70 % (ХНПУ імені Г. С. Сковороди), 61 % (ХНЕУ імені С. Кузнеця), 60 % (ХМТ ім. О. О. Морозова) опи-
таних обрали варіант, що, читаючи літературу мовою оригіналу, вони не тільки отримують задоволення від 
процесу (жарти і гра слів, які інколи втрачають сенс після перекладу), але й знайомляться із соціокультур-
ними особливостями країни, мова якої вивчається, краще розуміють граматичні конструкції та вивчають 
більше нових слів, чують голос автора і вірять у власні сили. Це означає, що більшість студентів розуміє 
важливість виконання додаткових завдань для вивчення іноземної мови, що пов’язано з організацією про-
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цесу навчання загалом. На жаль, постає питання про різницю між таким знанням і втіленням стратегій на 
практиці. Те, що більшість студентів розуміє мету виконання завдання і може оцінити майбутній результат, 
означає, що у них є певні навички навчальної автономії, а значить – вони виконують подібне завдання усві-
домлено, а не просто для отримання додаткової оцінки. З іншого боку, викладач ще повинен докласти зусиль 
для того, щоб студенти почали виконувати подібне завдання з власної ініціативи з метою підвищення не 
тільки академічної успішності, але й набуття знань загалом. Можемо припустити, що найбільший результат 
тут було отримано саме у ХНПУ імені Г. С. Сковороди, оскільки тестування проводилося серед майбутніх 
учителів іноземної мови, які на власному досвіді можуть переконатися, що читання художньої літератури 
мовою оригіналу має неоцінений вплив і допомагає у вивченні іноземних мов і культур і розвитку комуні-
кативної компетентності.

Добре підкреслюють результати нашого дослідження вибір студентами (52 % (ХНПУ імені Г. С. Ско-
вороди), 42 % (ХНЕУ імені С. Кузнеця), 47 % (ХМТ ім. О.О. Морозова) такого твердження (2) щодо при-
чини вивчення іноземної мови й отримання освіти загалом: опитані заявили, що знають, що без освіти і 
диплома не зможуть знайти хорошу роботу / заробляти досить грошей / почати власний бізнес / поїхати за 
кордон тощо. Перш за все, такий результат підкреслює інструментальну спрямованість мотивації студентів. 
З іншого боку, ми можемо також говорити про зв’язок із внутрішньою мотивацією. Мова у цьому разі стає 
інструментом досягнення певної мети, але розуміння того, що саме цей інструмент їм потрібен, вказує на 
залежність від внутрішньої мотивації, бажання отримати кращій результат, більшу вигоду, окреслити цілі на 
майбутнє й побудувати шлях для втілення бажань.

Більше половини опитаних студентів – 58 % (ХНПУ імені Г. С. Сковороди), 60 % (ХНЕУ імені С. Куз-
неця) та 62 % (ХМТ ім. О. О. Морозова) у відповіді на 3 запитання сказали, що намагаються використову-
вати іноземну мову в позанавчальний час, тому що це допомагаєте розвинути їхні комунікативні вміння, що 
вказує на зв’язок мотивації та автономії, адже, використовуючи іноземну мову за межами закладу освіти, 
студенти беруть відповідальність за власне навчання і, дотримуючись певних вимог і стандартів, працюють 
над поліпшенням власних знань, розвитком навичок і вмінь, тобто зростанням рівня сформованості комуні-
кативної компетентності.

Щодо проблем, з якими стикаються студенти на шляху вивчення іноземної мови (4), то респонденти під-
креслили (47 % ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 55 % ХНЕУ імені С. Кузнеця), що не можуть вивчати будь-що 
без конкретної мети, просто тому, що потрібно щось вивчати; а 52 % опитаних ХМТ ім. О. О. Морозова 
додали, що інколи відчувають, що не хочуть виконувати завдання, і тоді їхні результати помітно знижуються.

Результати помітно розділилися у відповіді на питання щодо ефективності навчального процесу (5). 
Наприклад, 47 % студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди і 39 % ХМТ ім. О. О. Морозова вважають, що все 
залежить від самої людини, її прагнень, мотивів, бажань (внутрішня мотивація), тоді як 42 % опитаних 
у ХНЕУ імені С. Кузнеця заявили, що ефективність залежить від цілей, що ставить перед собою людина 
(інструментальна мотивація).

Однак більше 50 % студентів усіх закладів освіти назвали власне бажання найкращим стимулом у 
навчанні (6).

Висновки. Детально розглянувши відповіді на всі питання анкети, можемо зробити висновок, що сту-
денти незалежно від закладу освіти і спеціальності володіють внутрішньою мотивацією, що є надзвичайно 
важливим для вивчення іноземної мови. До того ж ми виявили зв’язок між внутрішньою та інструменталь-
ною мотивацією. Припускаємо, що розвиток обох типів може позитивно вплинути на підвищення якості 
навчання і розвиток начальної автономії студентів, оскільки лише внутрішньої мотивації не досить для 
докладання зусиль у вивченні мови, а тільки інструментальна не збільшить зацікавленість до навчання. 
Набуття іншомовної комунікативної компетентності відбувається шляхом підвищення інтересу до навчання 
та його підкріплення за допомогою створення ситуацій успіху на занятті з іноземної мови. Тому педагог 
повинен забезпечити вихованців коректними орієнтирами, а також допомогти усвідомити цінність власного 
навчання. Інколи ми говоримо про переоцінку цінностей, про зовсім інше ставлення до потреб і прагнень 
[1, с. 12], але в такому разі, підвищивши внутрішню та інструментальну мотивацію, а також навчальну авто-
номію, ми можемо говорити про позитивні зміни в ставленні до навчання та покращенні результатів.

Зробити навчання цікавим і стимулюючим, презентувати завдання у цікавий спосіб, підвищувати впев-
неність студентів у власних силах, допомагати у здобутті позитивного досвіду, підвищувати кооперацію у 
групі, використовувати стратегії самомотивування і створювати умови для розвитку навчальної автономії – 
усе це інструменти викладача для досягнення кращих результатів серед студентів [14, с. 160].

Не можна спрощувати завдання (адекватний ступінь складності стане стимулом для подальшого вивчення 
предмета) або повністю виключити елементи контролю (студенти повинні мати певні орієнтири у навчанні), але 
у прагненні досягти мотивації та автономії, перш за все, потрібно відмовитися від залишків тотального контр-
олю вчителя над процесом [9, с. 77]. Студенти повинні постійно мати успішний досвід, тому потрібно адапту-
вати процес під потреби учнів, балансуючи завдання, які вимагають додаткових зусиль, і посильні завдання, а 
контрольні завдання повинні складатися з того, що студенти можуть виконати, а не навпаки [14, с. 160]. Вчи-
тель повинен наголошувати на перемогах студентів. До того ж середовище, де формуються компетентності 
студентів, повинно стати мотиваційним, спонукати до напруженої та послідовної роботи [2, с. 42].
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Вчитель, який розуміє важливість мотивації та її види, може допомогти студентам підвищити резуль-
тати навчання за допомогою виконання певних завдань, підвищення мотивації і розвитку начальної авто-
номії. Отже, надалі планується дослідження зв’язку між типом мотивації й рівнем навчальної автономії та 
їх впливу на академічну успішність студентів.
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Чехратова Е. А. Мотивация студентов к овладению иностранным языком в условиях учебной автономии
В условиях учебной автономии особое внимание уделяется вопросу мотивации студентов к обучению в целом и к 

изучению иностранного языка в частности. В статье рассматриваются виды мотивации, их взаимозависимость с 
развитием учебной автономии, а также связь с изучением иностранного языка и овладением коммуникативной компе-
тентностью. В работе описываются результаты исследования, которое было проведено на базе различных учебных 
заведений с целью определения типа мотивации студентов к обучению, анализируются ответы на отдельные вопро-
сы исследования. Проведённая работа показала, что студенты независимо от учебного заведения и специальности, в 
целом, обладают внутренней мотивацией, которая необходима для изучения иностранного языка. Предлагаются пути 
привлечения студентов к активной работе, создания ситуаций успеха, повышения интереса и мотивации для благо-
приятных условий развития учебной автономии.

Ключевые слова: учебная автономия, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, инструментальная мотивация, 
интеграционная мотивация, самомотивация, студентоцентрованное обучение, коммуникативная компетентность.

Chekhratova O.А. Students’ motivation in mastering a foreign language in learner autonomy
In the conditions of learner autonomy, the issue of students’ motivation for studying in general, as well as mastering a 

foreign language arises. The article deals with the types of motivation, their interdependence with the development of learner 
autonomy, as well as the connection with mastering a foreign language and the acquiring the communicative competence. The 
article describes the results of the research conducted on the basis of various educational institutions in order to determine the 
type of motivation of students for studying; it also analyzes the answers to separate questions of the research. The conducted 
work showed that students, regardless of the educational institution and major, generally have an internal motivation that is 
necessary for mastering a foreign language. Ways of involving students to active work are offered, such as creating situations of 
success, developing their interest and motivation for improving the conditions for the developing learner autonomy.

Key words: learner autonomy, internal motivation, external motivation, instrumental motivation, integration motivation, 
self-motivation, student-centered learning, communicative competence.
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ: РЕАЛІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

У статті досліджується система вищої освіти у сучасній Німеччині, висвітлено основні чинники, що мали вагоме 
значення для сприяння розвитку демократичної освіти, та шляхи її вдосконалення. Проведено аналіз, що дає змогу 
зрозуміти, наскільки освіта Німеччини за своїми структурними характеристиками, результатами, залученими ре-
сурсами відрізняється від актуальних освітніх тенденцій і моделей у світі. Розглянуто умови вступу іноземців до на-
вчальних закладів і процес їх навчання у Німеччині. Показано основні чинники, що роблять Німеччину однією з найбільш 
привабливих країн для іноземних студентів.

Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти, Німеччина, навчання, іноземні студенти.

Вища освіта в університетах Німеччини є сьогодні однією з найбільш популярних і привабливих на 
освітньому ринку. Німеччина приваблює в аспекті як високого рівня освіти, так і пристойного рівня еконо-
мічного та соціального розвитку. Країна середньовічних замків і мінеральних джерел посідає третє місце 
у світі (після США та Великобританії) за кількістю іноземних студентів, їх чисельність близько 160 тисяч, 
котрі навчаються у 300 навчальних закладах. Серед усіх іноземців, які отримують вищу освіту в Німеччині, 
близько 5 000 українців, що становить 3,5 % від усіх іноземців.

Німеччина отримала таку популярність серед студентів тому, що заклади вищої освіти Німеччини гар-
монійно поєднують старі університетські традиції з новітніми досягненнями науки і техніки. З німецьким 
дипломом можна знайти високооплачувану роботу як у самій Німеччині, так і у Великобританії та США.

Стратегія України щодо отримання статусу конкурентоспроможної на освітньому ринку країни вимагає 
дослідження зарубіжного досвіду найбільш успішних на цьому поприщі країн.

Вплив освітніх реформ на організацію навчання у вищих навчальних закладах став об’єктом наукових 
пошуків таких учених, як Н. Воробйов, Б. Вульфсон, Н. Кічук, К. Корсак, З. Малькова, А. Сбруєва, М. Соко-
лова, та інших дослідників. Проблематику вищої освіти у Німеччині вивчали О. Васюк, Д. Гут, О. Носова, 
К. Хюфнер та інші науковці. Досвід навчання іноземців у Німеччині є стратегічно важливим для україн-
ських освітян, тому потребує ретельного вивчення й аналізу.

Мета статті – проаналізувати сучасну систему вищої освіти у Німеччині, розглянути останні тенденції 
навчання іноземних студентів у Німеччині.

Традиційно сильними в Німеччині вважаються університети технічної, філологічної, а також медичної 
спрямованості. Один із найстаріших університетів Німеччини відкрився у 1385 р. (м. Гейдельберг) і був 
створений відповідно до паризької моделі, за якою імператор чи Папа надавали корпорації викладачів і 
студентів право вивчати теологію, право, медицину і філософію. На кінець XVII ст. у країні було майже 
40 університетів, що готували державних чиновників [3].

Новий етап реформи вищої освіти почався зі створення зразкового університету в Берліні (1809–1810 рр.) 
і пов’язаний з ім’ям Вільгельма фон Гумбольдта, який певний час керував освітою в уряді Пруссії. В основу 
діяльності цього університету він поклав принципи широкої автономії за державного фінансування, само-
управління кафедр (ординаріїв), акцент на вільних дослідженнях без вузького практичного спрямування, 
відмінність університетської освіти від шкільної та від суто професійної підготовки. Усе це стало основою 
свободи викладання для професорів і поєднання науки та навчання для студентів, а також започаткувало 
створення технічних університетів. Під час реформи системи освіти після Другої світової війни до категорії 
закладів вищої освіти перейшли вищі фахові школи, дипломи яких лише нещодавно впритул наблизилися 
до університетського рівня.

Концепція традиційного німецького університету базується на неогуманістичній теорії В. Гумбольдта, 
згідно з якою університет є центром розвитку та пропаганди знань, підготовки висококваліфікованих кадрів.

Сьогодні для вищої освіти Німеччини характерна взаємодія федерального уряду та урядів земель: регу-
лярно збирається конференція міністрів освіти земель, є також Спілка ректорів закладів вищої освіти. Біль-
шість серйозних документів вони створюють спільно. Створено також комісію з наукового планування.

Після об’єднання у 1992–1993 навчальному році в Німеччині стало 318 закладів вищої освіти різного 
рівня: 91 звичайний та один загальноосвітній університети, 11 педагогічних, 19 теологічних, 43 мистецьких 
і 153 технічних і спеціалізованих закладів вищої освіти [2].

Вищі навчальні заклади Німеччини можна умовно поділити на університети загального профілю 
(Universitaeten) і технічні (Technishe Universitaelen), об’єднані вищі школи – технічні (Technishe Hochschulen) 
і професійні (Fachhochschulen), a також гуманітарні вищі навчальні заклади.

Основою системи вищої освіти є університети. Вони мають класичну структуру і завдання: несуть відпо-
відальність за наукові дослідження, навчання, підготовку кадрів вищої кваліфікації, готують докторів наук, 
наділені правом присуджувати габілітацію для заміщення посад завідувачів кафедрами. Навчання триває 
щонайменше чотири роки [1].
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Для вступу до закладів вищої освіти потрібно мати атестат про середню освіту, який буває трьох типів: «загаль-
ний» (дає право вступу до всіх закладів вищої освіти); «фаховий» (дає право вступу на певні спеціальності); 
документ для вступу лише у вищі фахові школи чи на відповідний факультет загальноосвітнього університету.

Перші два видаються після закінчення гімназії чи відповідного до неї професійного закладу з тривалістю 
навчання 13 років. Третій отримують після навчання тривалістю 12 років у профшколах. Музичні, мис-
тецькі та спортивні заклади вищої освіти проводять фахові екзамени. Для деяких напрямів вищої інженер-
ної освіти від вступників вимагають певного терміну роботи на виробництві. Є також можливість вступу до 
закладів вищої освіти без формального атестата на основі конкурсних екзаменів та обов’язкового певного 
стажу роботи за цією спеціальністю.

Визначна відмінність системи освіти Німеччини в тому, що студентам надається повна академічна сво-
бода. Вони можуть самостійно складати план відвідування занять і вибирати час для практик і стажувань. 
Під час самоорганізації навчального процесу студент повинен дотримуватися основних вимог освітньої 
програми, за якою він навчається. Такий підхід виховує в студентах відповідальність і самодисципліну.

Як правило, українські чи інші іноземні абітурієнти не можуть вступати до німецьких закладів вищої 
освіти одразу після закінчення школи – спочатку їм необхідно підтвердити успішне навчання протягом 
одного або двох років у закладі вищої освіти своєї країни.

Для допуску на програму бакалавра або магістратури відразу після закінчення 2-х курсів університету чи 
інституту на батьківщині або раніше отриманого диплома бакалавра ЗВО на батьківщині необхідно скласти 
вступний іспит і надати сертифікат, що підтверджує рівень знання німецької В2–С1.

Як альтернативу після завершення школи або одного року навчання у ЗВО на батьківщині іноземні сту-
денти можуть вступати до підготовчих коледжів (Studienkolleg), що функціонують при університетах і про-
понують різноманітні підготовчі курси для абітурієнтів із різних напрямів: технічні, природничі, медичні, 
суспільні, економічні, гуманітарні курси тощо.

Тривалість навчання тут становить, як правило, 2 семестри. Умовою для навчання на підготовчих курсах 
є володіння німецькою мовою на рівні B1.

Навчання в підготовчому коледжі, як правило, безкоштовне, але необхідно платити семестровий збір, так 
само як і студентам університету, при якому існує коледж.

Навчання в коледжі закінчується складанням іспиту на визначення рівня отриманих знань 
(Feststellungsprüfung). Успішне складання іспиту підтверджує те, що Ви маєте необхідний рівень знань для 
навчання за певною спеціальністю. Іспит складається з багатьох предметів, які важливі для Вашої спеціаль-
ності. Складовою частиною іспиту на встановлення знань є мовний тест, рівень складності якого орієнту-
ється на вимоги, необхідні для навчання у ЗВО.

Для допуску на програму бакалавра після закінчення Штудіенколлег необхідно здати тест з одного з 
5 раніше досліджуваних напрямів:

– Т-курс закінчується здачею іспитів із математики і фізики (або хімії на вибір);
– М-курс передбачає складання іспиту з біології або хімії, фізики або математики;
– W- курс – це іспити з математики та економіки;
– S-курс – іноземна мова, історія (або соціальні науки / географія / німецька література на вибір);
– G-курс – історія, німецька література, англійська (або соціальні науки / географія на вибір). Після всіх 

курсів, окрім S, потрібно також скласти іспит з німецької мови.
Для вступу до університету або університету прикладних наук, крім підтвердження відповідної освіти, 

абітурієнтам необхідно підтвердити достатній рівень володіння німецькою мовою, що відповідає вимогам 
конкретної програми. Для цього необхідно скласти або DSH (іспит із німецької мови для отримання інозем-
ними абітурієнтами допуску до навчання у ЗВО), або іспит TestDaF (складання німецької як іноземної мови). 
Абітурієнти звільняються від складання вищевказаних іспитів, якщо вони мають німецькомовний дипломом 
II рівня (DSD II) або сертифікат Гете-Інституту (ZOP, das Kleine / das Große Deutsche Sprachdiplom), або атес-
тат однієї з визнаних німецьких шкіл за кордоном.

Іспит TestDaF можна скласти в ліцензованих центрах як у Німеччині, так і в більш ніж 90 країн по всьому 
світу, зокрема в Україні.

Іспит DSH можна скласти тільки в Німеччині. Він приймається багатьма університетами, як правило, за 
3–4 тижні до початку семестру. Дату складання іспиту кожен університет визначає самостійно.

Навчання у державних закладах освіти безкоштовне (крім плати за гуртожиток, користування спортив-
ними спорудами і таке інше). Але згідно з останніми даними, Німеччина планує зробити навчання платним. 
Для біднішої категорії студентів на певний час призначається державна стипендія, половину якої необхідно 
протягом певного часу повернути [5].

В останні роки кількість абітурієнтів у Німеччині збільшилась у декілька разів. Одна з причин такого 
успіху – англомовні програми, що все частіше пропонують університети Німеччини. Зростання числа англо-
мовних програм у країнах Європи – це світова тенденція. Доречно буде сказати, що саме Німеччина пропо-
нує найбільшу кількість англомовних навчальних програм.

За останні 5 років кількість англомовних курсів в університетах Європи збільшилася у 3 рази і досягла 
показника в 2 400 програми. Більше 80 % цих програм ELTDP (English – Language – Taught – Degree – 



120

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

Programmes) належать до освітнього рівня магістратури. Основним академічним напрямом є менеджмент і 
бізнес. Третьою за попитом спеціальністю є інженерні дисципліни.

Сьогодні Німеччина пропонує отримати освіту англійською мовою за 93 спеціальностями для бакалаврів 
і 421 спеціальністю для магістрів. При цьому спектр навчальних напрямів досить широкий: міжнародні 
відношення, біоінформаційні технології, інженерна справа, машинобудування, зарубіжна філологія та інші, 
поки що в списку англомовних спеціальностей більше переважають природничі й інженерні науки.

Що стосується умов до абітурієнтів англомовних спеціальностей, то вони майже повністю співпадають 
із вимогами, що висувають факультети, де викладання ведеться виключно німецькою. Відмінність лише в 
тому, що під час подачі документів треба підтвердити знання не німецької, а англійської мови, що мають 
бути підкріплені результатами мовного тесту за міжнародними стандартами. Для вступу необхідні сертифі-
кати TOEFL, IELTS або GMAT.

Варто торкнутися ще одного важливого як для німецьких, так і для іноземних студентів питання – який 
заклад краще обрати: державний чи приватний.

У приватних навчальних закладах плюсів дещо більше. По-перше, вони мають кампуси. Зазвичай це студ-
містечка з розвиненою внутрішньою інфраструктурою, автономною адміністрацією та відмінними умовами 
для проживання. А це значить: жодних проблем із пошуками житла, з транспортом і часом на дорогу – все 
доступно і під рукою. Вартість проживання в кампусах зазвичай така, що будь-який студент може покрити 
її самостійно, підробляючи всього пару годин у день.

Ще один важливий момент: у 95 % приватних навчальних закладах практика – це частина програми 
навчання, чого, на жаль, немає в державних університетах. Це шанс не тільки отримати безцінний досвід і 
вдосконалити свої навички, але й зацікавити потенційного роботодавця або отримати рекомендації, що допо-
можуть із працевлаштуванням після закінчення університету. Все це надає переваги приватним навчальним 
закладам в очах іноземних студентів.

Тривалість навчання в університетах традиційно становить 12 семестрів, в окремих – 8 семестрів. Процес 
навчання в закладах вищої освіти поділяється на дві (основну і головну) стадії. Перша, основна, охоплює 4 семестри, 
складається із загальних обов’язкових предметів і містить заключні проміжні іспити (перехід на другий щабель).

Друга стадія, головна, охоплює 4–6 семестрів, надає студентам ширші можливості вибору предметів і 
завершується екзаменами з видачею диплома магістра або державними екзаменами. Перехід на другу ста-
дію дає можливість певною мірою змінити напрям навчання.

Іспитами закінчується також кожен предмет. Після завершення програми виконуються письмові роботи, а 
також складаються усні чи письмові екзамени з головних дисциплін. Знання студентів оцінюється за 6-баль-
ною системою: дуже добре (1), добре (2), задовільно (3), достатньо (4), недостатньо (5), незадовільно (6).

У навчальному процесі застосовують різні види занять: лекції, семінари, контрольні роботи, практичні 
заняття та екскурсії. Під час семінарів, контрольних і практик вимагаються усні чи письмові роботи, за які 
студент отримує курсовий сертифікат, необхідний як під час заключного іспиту, так і під час переходу на 
наступний рівень навчання. Він є головним засобом контролю якості навчання упродовж навчального року. 
Розширюється залучення старших студентів до різного виду тьюторської роботи з молодшими студентами, 
і ця робота є оплачуваною [4].

Випускникам вищих навчальних закладів після складання державного іспиту присвоюють титул дипломо-
ваного спеціаліста, а в університетах – магістра, що дає право на державну службу, відповідну фахову діяль-
ність та аспірантуру. Магістратура зорієнтована на викладацьку роботу. Вищою кваліфікацією в Німеччині є 
титул доктора. Це вимагає 3–5 років наукових досліджень, здачі державного іспиту та захисту дисертації.

Категорія завершального документа (диплом чи магістерська робота) залежить від виду програми (спе-
ціалізації). Отриманням диплома закінчуються курси інженерії, економіки, соціальних і природничих наук, 
магістерською роботою – мистецькі та гуманітарні. Диплом чи магістерське посвідчення видають також 
після 1–2 років поглибленого додаткового навчання, яке відбувається після оволодіння програмою другого 
циклу [5].

Для навчання на університетському рівні запит треба зробити за рік до початку навчання. Для цього 
потрібно звернутися до німецької амбасади за вступною інформацією, служби академічних обмінів DAAD 
або Інституту Ґете. Для вступу потрібен національний атестат про середню освіту, який дає право здобувати 
університетську. З приводу його визнання звертаються до того освітнього закладу, який цікавить. Визнання 
документа здійснюється на основі рекомендацій.

У разі прийняття кандидатури аплікант повинен виконати всі перелічені в отриманому від закладу вищої 
освіти листі вимоги. Німеччина підписала основні конвенції Ради Європи та ЮНЕСКО про визнання закор-
донних кваліфікацій. Країна має двосторонні угоди з усіма сусідами. Визнання освітніх документів для 
представників цих країн здійснюється автоматично. Можуть визнаватися також періоди навчання, для чого 
необхідно звернутися у заклад, що цікавить. За умови недостатності атестата складається спеціальний тест 
для вступників (Feststellungsptifung) і мовний тест [2].

Найчастіше тестування здійснюється після виконання програми двох семестрів у спеціальних 
Studienkollegs. Навчання у цих коледжах необов’язкове, але рекомендоване тим, хто вирішив навчатися в 
Німеччині.
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Сьогодні уряд і навчальні заклади Німеччини проводять активну політику із залучення іноземців, завдяки 
чому кількість іноземних студентів, зокрема українців, що приїжджають вчитися до Німеччини, неоднора-
зово зростала. Крім того, після завершення навчання іноземним студентам надається право залишитися в 
Німеччині. Додатковим плюсом є також і відносно дешеве життя в Німеччині, порівняно з іншими країнами 
Заходу, а також його близькість до України [1].

На конференції ректорів ЗВО Німеччини для модернізації системи освіти було вирішено таке: пом’якшити 
обмежувальні норми; скоротити кількість іспитів; сприяти тому, щоб студент сам визначав швидкість 
навчання; студент – це перше, а потім викладач; враховувати результати навчання з орієнтуванням на знання 
і навички, з урахуванням програм вивчення і структури іспитів.

Часто викладачі проводять зі студентами спеціальні заняття, на яких можна придбати додаткові навички 
практичного застосування нових знань. На деяких факультетах ці заходи називаються туторіями (Tutorium) 
і проводять їх студенти старших курсів. На цих заняттях виконуються різні вправи, поглиблюються і засто-
совуються на практиці знання, отримані на лекціях.

На багатьох факультетах прийнято, що на семінарах студенти виступають із рефератами, які потім обго-
ворюються всіма студентами. Після успішного відвідування семінарських занять студенти отримують спе-
ціальне свідоцтво (Leistungsnachweis / Schein).

Подібні свідоцтва про участь у семінарах, лекціях або практичних заняттях є найважливішими докумен-
тами студентського життя. Є кілька видів таких документів. Наприклад, довідка про присутність (Sitzschein) 
лише підтверджує «пасивну» участь у заході. Для того щоб отримати інші свідоцтва «активної участі», 
необхідно виконувати різні завдання: домашні роботи (Hausarbeit), реферати (Referat), контрольні роботи 
(Klausur). До іспиту студента допускають лише в тому разі, якщо він може надати певну кількість таких 
довідок [1].

У рамках процесу навчання у ЗВО Німеччини передбачена оплачувана практика в німецьких фірмах. 
Тривалість стажування від 3-х місяців до 1 року. І іноземні студенти не є винятком.

Сьогодні практично всі виші Німеччини перейшли на Болонську систему, що передбачає кваліфікаційні 
ступені бакалавра і магістра.

Найбільш затребувані і відповідно менш складні для вступу технічні (інженерні) та економічні спеціаль-
ності, до яких належить, зокрема, менеджмент.

До отримання першого кваліфікаційного ступеня (бакалавра) потрібно провчитися щонайменше 6–7 семе-
стрів, з яких останній семестр присвячений написанню бакалаврської роботи. З дипломом бакалавра вчо-
рашній студент вже може працевлаштуватися, оскільки теоретично це вважається закінченою вищою осві-
тою. Але на практиці працевлаштуватися почесному власнику диплома бакалавра досить складно, оскільки 
йому доведеться конкурувати з магістрами і просто професіоналами з досвідом роботи. Тому є сенс продо-
вжити навчання ще на 3–4 семестри, захистити магістерську роботу і здобути кваліфікацію магістра.

Надалі магістри можуть претендувати на отримання наукового ступеня доктора наук. Це право є також в 
іноземних громадян. Винятком із Болонської системи є такі спеціальності, як медицина, ветеринарія, юри-
спруденція, що закінчуються державними іспитами [3].

Висновки. У Німеччині тривають реформи, спрямовані на оновлення системи вищої освіти та організа-
цію навчання в закладах вищої освіти. Вони акцентують увагу на розвитку здібностей і задатків майбутніх 
фахівців, виявленні обдарованих студентів, диференціації їх навчання. У Німеччині сформувалася система 
вищої освіти, яка охоплює вищі навчальні заклади як державної форми власності, так і приватні заклади. 
Німеччина є однією з найбільш привабливих країн для іноземних студентів завдяки якісній освіті та широ-
кому спектру запропонованих англомовних навчальних програм. Зважаючи на світову тенденцію до поши-
рення англомовного навчання, Німеччина є безспірним лідером у цьому напрямі серед країн Європи. Вва-
жаємо, що Україні треба брати до уваги загальносвітові тенденції на ринку освітніх послуг і впроваджувати 
досвід найбільш успішних країн у вітчизняній вищій школі.

Убачаємо доречними подальші дослідження щодо успішної та затребуваної освіти іноземців в інших 
країнах світу, особливу увагу варто приділити англомовному навчанню.

Використана література:
1. Беккер Я. «Евростандарт» германского высшего образования / Я. Беккер // Высшее образование в России. – 2006. – 

№ 10. – С. 131–140.
2. Каленюк І. С. Університети в координатах глобального розвитку / І. С. Каленюк // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 5–12.
3. Колот А. М. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю / 

А. М. Колот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 10. – С. 3–11.
4. Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: монографія. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мар-

тинюк. – Київ: ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с.
5. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний 

посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне: «Овід», 2012. – 352 c.



122

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

References:
1. Bekker Ya. «Evrostandart» germanskogo vyisshego obrazovaniya / Ya. Bekker // Vyisshee obrazovanie v Rossii. – 2006. – 

№ 10. – S. 131–140.
2. Kalenyuk I. S. UnIversiteti v koordinatah globalnogo rozvitku / I. S. Kalenyuk // Vischa shkola. – 2009. – № 8. – S. 5–12.
3. Kolot A. M. RealizatsIya osnovnih printsipiv Bolonskoyi deklaratsiyi pri pidgotovtss fahivtsiv ekonomichnogo profilyu / 

A. M. Kolot // Buhgalterskiy oblik i audit. – 2005. – № 10. – S. 3–11.
4. Kucherenko D. G., Martinyuk O. V. Strategiyi rozvitku osvitnih sistem krayin svitu: monografiya. / D. G. Kucherenko, 

O. V. Martinyuk. – Kyiv.: IPK DSZU, 2011. – 312 s.
5. Sisoeva S. O., Kristopchuk T. E. Osvitni sistemi krayin Evropeyskogo Soyuzu: zagalna harakteristika: navchalniy posibnik / 

S. O. Sisoeva, T. E. Kristopchuk; Kiyivskiy universitet imeni Borisa Grinchenka. – Rivne: «Ovid», 2012. – 352 c.

Шмонина Т. А. Обучение иностранных студентов в Германии: реалии и современные тенденции
В статье исследуется система высшего образования в современной Германии, освещены основные факторы, 

которые имели большое значение при содействии развитию демократического образования, и пути его совершен-
ствования. Проведен анализ, который позволяет понять, насколько образование Германии по своим структурным 
характеристикам, результатам, привлеченными ресурсами отличается от актуальных образовательных тенденций 
и моделей в мире в целом. Рассмотрены условия поступления иностранцев в учебные заведения и процесс их обучения 
в Германии. Показаны основные факторы, которые делают Германию одной из наиболее привлекательных стран для 
иностранных студентов.

Ключевые слова: высшее образование, заведение высшего образования, Германия, обучение, иностранные студенты.

Shmonina T. A. Training of foreign students in Germany: realities and modern trends
The article studies the system of higher education in modern Germany, highlights the main factors that played a significant 

role in promoting the development of democratic education and ways to improve it. An analysis has been made that allows us 
to understand how much education in Germany differs from actual educational trends and models in the world by its structural 
characteristics, results and involved resources. The conditions of university entrance for foreigners and the process of their 
study in Germany are considered. The main factors that make Germany one of the most attractive countries for foreign students 
are shown.

Key words: higher education, institution of higher education, Germany, training, foreign students.
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

У статті розглядається питання розбудови національної освіти в контексті інноваційного оновлення її змісту, 
аналізується сучасний стан розвитку освіти, обґрунтовуються напрями вдосконалення парадигми розвитку вищої 
освіти, поглиблення її зв'язку з практикою ринкових трансформацій, нормативної узгодженості із європейськими 
стандартами, здобутки та перспективи в умовах інтеграції до європейської освітньої системи.

Реформування вітчизняної системи вищої освіти зумовлює конкретні зміни навчання в університеті на всіх рівнях: 
програми, змісту, форм, і технології навчання, організації контролю навчання. Сучасна стратегія перезавантаження 
нової парадигми розвитку освіти має забезпечити ефективну взаємодію функціонування системи неперервної освіти в 
умовах навчально-наукового комплексу – профільної, середньої і вищої професійної освіти, підготовку конкурентоспро-
можних фахівців європейського типу, бути інноватором нової філософії освітньої політики держави та отримати 
економічні та соціогуманітарні переваги в трансформаціях глобалізованого світу.

Ключові слова: вища освіта, професійне зростання, особистість, інтеграція, європейські стандарти, новітні ін-
формаційні технології, глобалізація.

Формування європейського і світового освітнього простору – це процес об’єднання історично відокрем-
лених і відмінних між собою національних освітніх ринків в один великий освітній простір, функціонування 
якого забезпечуватиметься за рахунок використання таких ресурсів і джерел, як інформація, знання, освіта. 
Отже, оновлення змісту освіти зумовлено зростанням її функціональної ролі в забезпеченні економічного 
та соціального прогресу суспільства, істотним впливом її на людину та суспільство. Нові вимоги до освіти 
потребують відповідних змін у вітчизняній освіті.

Метою статті є аналіз інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти.
По-перше, необхідно перебудовувати спрямованість навчального процесу. Та обставина, що людство 

вступило в період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається скоріше, ніж зміна одного людського 
покоління, означає, що ні в школі, ні в найкращому університеті неможливо навчити людину на все життя. 
А це означає, що нині недостатньо зосереджувати увагу в закладах освіти лише на засвоєнні певної суми 
знань. Водночас треба домогтися реалізації в ході навчального процесу ще однієї функції – навчити людину 
вчитися впродовж життя, самостійно засвоювати нові знання і нову інформацію, виробити потребу в цьому. 
Людина розумна (homo sapiens) у XX столітті – людина, яка навчається все своє життя.

І ще одне: слід навчити майбутнього фахівця використовувати засвоєні знання для практичного життя, 
як професійного, так і громадського. У такому разі знання перетворюються в безпосередню основу діяль-
ності, що лежить в основі інноваційного розвитку в будь-якій сфері. Саме у процесі оновлення змісту Мініс-
терством освіти і науки України та Національною Академією педагогічних наук України був здійснений 
перегляд стандартів, навчальних планів і програм для кожного класу загальноосвітньої школи з тим, щоб 
реалізовувати названі функції.

Позитивними в контексті розбудови інноваційної освіти є приклади поширення економічних знань для 
дітей у дошкільних закладах та молоді завдяки запропонованому проекту “Економічне мислення українця”, 
до складу якого мають увійти серії: “Економічна абетка українця”, “Економічний буквар українця”, “Еконо-
мічна читанка українця”, “Економічна хрестоматія українця” та ін. (надалі цей проект може стати континен-
тальним проектом “Економічне мислення”) [4, с. 11]

Розроблена вченими НАПН України концепція середньої загальноосвітньої школи України покладена 
в основу загальнодержавної конценцепції Нової української школи, яка стала урядовою програмою дії з 
реформування шкільної освіти на 2016–2020 н.р.

За концепцією “Нова українська школа” 2016 р. однією з основних ключових компетентностей, яких 
мають набути учні протягом навчання, є “підприємливість і фінансова грамотність”. Фінансова грамотність 
є невід’ємною cкладовою частиною соціального і життєвого досвіду людини. У більшості країн фінансова 
освіта населення розглядається як продуктивна інвестиція в його розвиток та один із важливих інструментів 
забезпечення стабільності в суспільстві.

Особливої уваги потребує і вивчення, поряд із державною українською, іноземних мови (мов) широкого 
міжнародного розповсюдження. Інноваційність утверджується у світі, який є все більш глобалізованим. І без 
уміння спілкуватись з іншими країнами, швидко перебирати кращий досвід, знання неможливо забезпечити 
інноваційну економіку в окремій країні, бути конкурентоспроможними. Ось чому п’ять років тому в пер-
ших класах було введено вивчення іноземної мови. Передбачається розширення мережі європейських класів 
(European sections), створення віртуальних програм для вчителів іноземних мов та вчителів-предметників 
(фізиків, математиків, хіміків тощо), що спонукає учнів отримати можливість вивчити та використовувати 
кілька іноземних мов [3, c. 36].

По-друге, інноваційна модель розвитку вимагає формування особистості, здатної до самостійної і ефек-
тивної діяльності. Треба переглянути ставлення в навчальному процесі (як і часто в сім’ї, суспільстві) до 
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учня, щоб сприяти вихованню не сліпо слухняного учня, а особистості, яка б діяла свідомо і самостійно, на 
основі власного аналізу ситуації, отриманих знань.

По-третє, інноваційна складова частина в засвоєнні знань повинна мати обов’язково творчий характер, 
адже лише творчо розвинута людина здатна бути інноваційно ефективною. Звідси – необхідність розпіз-
нання і розвитку творчих здібностей кожного учня чи студента.

Слід максимально наблизити навчання і виховання кожного учня до його сутності, здібностей та особли-
востей. На наш погляд, цей принцип має бути визначальним під час проведення будь-яких змін в освіті. Бо 
саме він дозволить досягти найвищої якості освіти і, що надзвичайно важливо, не всупереч природі кожної 
людини, а завдяки її пізнанню й розвитку.

Формування індивідуальної траєкторії набуття знань в університетах передбачено також вимогами 
Болонського процесу.

По-четверте, успішно функціонувати в інноваційній економіці людина не зможе без відповідної техно-
логічної готовності. Тут надзвичайно важливим, а може, і головним пріоритетом розвитку освіти є впро-
вадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефективність освіти.

Саме інформаційні технології забезпечують учням і студентам вільний доступ до різноманітної інфор-
мації, роботу з різними джерелами інформації в інтерактивному режимі, набуття навичок розв’язання різ-
номанітних проблем на основі їх усебічного дослідження і аналізу, здобуття певних знань із різноманітних 
галузей, одним словом – готують людину до сприйняття та генерації нових ідей.

Наступне завдання ще складніше. Необхідно забезпечити вітчизняних освітян адекватними педагогіч-
ними технологіями. А це означає, що слід підготувати та перепідготувати майже весь педагогічний корпус 
щодо забезпечення мобільності українських педагогів і викладачів на європейському рівні, створити влас-
ний програмний пункт, тобто новій освіті Європи потрібен європейський вчитель.

У забезпеченні успішного реформування української школи особливе місце належить учителю, його під-
готовці і постійному професійному вдосконаленню. За активної участі вчених НАПН України розроблено 
Концепцію розвитку педагогічної освіти, яка визначає інноваційні підходи до підготовки педагогічних пра-
цівників нової генерації, створення умов для залучення до педагогічної діяльності фахівців інших професій, 
передбачає участь інтерактивної моделі безпосереднього професійного й особистісного розвитку педагогів.

Оновлюється функції вищої школи. Це сьогодні не тільки підготовка фахівців, як раніше говорили, «для народ-
ного господарства». Усе більше і більше вища освіта стає обов’язковим етапом у розвитку особистості. Вона стала 
більш масовою, і цим самим створюються передумови для інноваційного розвитку, переходу до науково-інфор-
маційних технологій. І тому у визначенні масштабів підготовки фахівців із вищою освітою слід відійти від суто 
бухгалтерського підходу: стільки потрібно – стільки і готуємо. Необхідно подивитися інакше: є молода людина, що 
здатна і бажає здобути вищу освіту. Надаємо їй таку можливість – і вона стане більш розвиненою особистістю,більш 
свідомим громадянином. І підготуємо ліпші умови для інноваційного типу розвитку економіки, яка потребує висо-
коосвіченої особистості. Образно кажучи, створимо потужний інтелектуальний гумус, на якому тільки й можуть 
проростати і бути ефективними інноваційні технології. В останні роки в освіті, і в у вищій зокрема, відбулися сут-
тєві позитивні зміни. Так, п’ять років поспіль зростає державне замовлення на студентів з орієнтацією на підтримку 
практичних проблем суспільства. І цю тенденцію на збільшення кількості студентів слід підтримувати, знявши 
будь-які обмеження для молодих людей, які хочуть і можуть здобути вищу фахову освіту.

Очевидним є і те, що сформувати фахівця, здатного до новацій, обмежившись стінами університету, 
проблематично, тому інтеграція вищої школи, науки та виробництва до європейських стандартів є невід-
воротною вимогою часу.

Функціонування такого освітньо-наукового кластера на рівні регіону посилює роль освіти в процесі 
переходу до економіки знань, підвищує рівень наукових досліджень на засадах сучасної парадигми іннова-
ційного розвитку, покращує взаємозв’язок науки і регіонального сектору економіки та соціально-економіч-
ний розвиток регіону і країни в цілому; він стає повноцінним суб’єктом економічних відносин, у тому числі 
міжнародних, ключовим елементом національних інноваційних систем.

Отже, визначальними чинниками конкурентного статусу сучасного університету є його здатність ефек-
тивно продукувати й поширювати нові знання та формувати й підтримувати дієву мережу різноманітних 
відносин (реляцій) зі своїми партнерами – іншими освітніми та дослідницькими організаціями, державними 
інституціями, неурядовими та громадськими організаціями, бізнес-середовищами тощо [9, с. 80].

Конкурентноспроможність вітчизняних університетів є найбільш актуальним питанням сьогодення, де 
матеріальне забезпечення та фінансові можливості ВНЗ суттєво різняться від європейських вимог, що зни-
жує ефективність конкурентної боротьби на ринках освіти та праці.

Відповідно до наявних експертних оцінок загальна ситуація в системі вищої освіти не розвиває важ-
ливі для конкурентноспроможності країни вміння та навички у студентів; кошти, які виділяються на освіту, 
витрачаються недостатньо ефективно; навчальним закладам не вистачає фінансової та академічної автоно-
мії; в державі слабка система управління і контролю якості освіти тощо [10, с. 29–32].

Водночас багато міжнародних організацій та експертів відзначають істотний потенціал розвитку укра-
їнської вищої школи. Україна належить до світових лідерів за показниками частки населення віком від 
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25 років, яке має вищу освіту. За даними ЮНЕСКО, значення цього індикатора поширення вищої освіти 
становить 38 %, у тому числі серед чоловіків – 35,8 %, серед жінок – 39,7 %.

На загальноєвропейському рівні освітній потенціал держави поступається лише Росії (рівень поширення 
вищої освіти становить 54,8 %), а на глобальному – США (38,6 %), Ізраїлю (42,6 %) та Канаді (43,9 %) [11]. 
Нині в середньому кожен сьомий працівник української молоді (віком від 17 до 22 років) навчається у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації. Показовим є не тільки рівень охоплення молоді університетською освітою, але і 
його значна позитивна динаміка за останнє десятиліття, навіть за наявності демографічного спаду [12].

Інноваційний потенціал України згідно з оцінками світового банку: 27-е місце у світі за якістю матема-
тичної та наукової освіти, 25-те місце – за наявністю інженерних та наукових кадрів; має великий потенціал 
розвиток IT- індустрії та інновацій.

Сьогодні в Україні існує достатня кількість опублікованих інформаційних матеріалів щодо Болонського 
процесу, становлення і поширення європейської зони вищої освіти, досвіду реформування національних 
систем вищої освіти європейських країн.

Серед шести ключових цілей формування єдиного європейського простору вищої освіти потребують 
подальшого врегулювання питання не тільки на рівні університетів, але і на міжнародному, визнання єдиних 
вимог до змісту освіти, можливості одночасного отримання дипломів вищих навчальних закладів різних 
країн, їх конвертованості та визнання, і головне – зростання мотивації до навчання в нинішніх студентів. 
Ці питання поки що вирішуються здебільшого університетами на двосторонніх угодах про співпрацю, але 
нагальною є необхідність врегулювання їх на міжнародному рівні.

Одним із цікавих явищ сучасного розвитку світового освітнього ринку стала поява та стрімке поширення 
так званої “транскордонної освіти” (transborder education). До ТКО відносяться всі види програм вищої 
освіти, навчальних курсів чи освітніх послуг, під час надання яких студенти знаходяться в іншій країні, ніж 
та, в якій знаходиться ВНЗ, що присвоює диплом. Програми можуть належати освітній системі іншої країні, 
бути реалізованими незалежно від освітньої системи іншої країни, а також бути реалізованими незалежно 
від будь-якої національної системи освіти.

Поширення ТКО стало можливим із застосуванням новітніх інформаційних технологій і є реальним кро-
ком до глобалізації освітніх ринків. Це супроводжується всіма проявами конкурентної боротьби, в тому 
числі і за ринки [13, с. 162].

Реформування вітчизняної системи вищої освіти в контексті європейського освітнього простору зумов-
лює конкретні зміни і в навчанні в університеті на всіх рівнях: програми, змісту, форм і технології навчання, 
організації контролю навчання.

Програма навчання, як відомо, має складатися відповідно до кінцевої мети навчання. Проте добре відомо, 
що різні види професійної діяльності, навіть підготовка майбутніх фахівців одного профілю, передбачають 
неоднакове використання навчального навантаження, як, наприклад, українськими та польськими освітніми 
закладами.

Характерні для сучасного етапу інформатизації сфери диференціації науки і поглиблення спеціалізації 
зумовлюють більш чітку експлікацію мети фахової освіти у вузі – формування фахової культурної ком-
петенції студента в її професійному варіанті (фахова професійна комунікативна компетенція), яка засно-
вана на двох основних циклах: доступеневому та післяступеневому. Доступ до другого циклу буде вимагати 
успішного завершення першого циклу навчання тривалістю не менше трьох років (у європейських країнах 
навчання бакалаврського циклу складає три роки, в Україні – чотири роки). Ступінь, що присуджується 
після першого циклу (бакалавр), повинен бути затребуваним на європейському ринку праці як кваліфікація 
відповідного рівня. Другий цикл спрямований на отримання ступеня магістра (європейська освітня про-
грама передбачає два роки навчання, українська – один рік) і/або доктора, як прийнято в багатьох європей-
ських країнах. Національний стандарт, як відомо, включає такі складові частини, як: освітньо-кваліфіка-
ційні характеристики, освітньо-професійні програми та єдину систему оцінювання якості вищої освіти за 
певними напрямами.

Стандартизація освіти зумовлює необхідність пошуку адекватних засобів педагогічного оцінювання 
навчальних досягнень, переходу від знаннєвої парадигми оцінювання до компетентнісної, за якої не лише 
обсяг творчо засвоєних знань, а й здатність їх використовувати в життєвій практиці стає визначальною озна-
кою успішності навчання.

Тому одним із першочергових завдань підвищення ефективності професійної освіти, її відповідності 
європейським стандартам є розробка навчальних програм та навчальних планів для бакалаврів та магістрів 
різних спеціальностей, розробка критеріїв визначення рівнів фахової підготовки на кожному етапі навчання 
відповідно до ступеня, що набувається.

У зв’язку із цим актуалізується проблема обґрунтування нових шляхів і підходів у професійному зрос-
танні вчителів, підготовці їх до нових умов освітньої діяльності на засадах академічної свободи, відпові-
дальності і професіоналізму. Це вимагатиме досліджень як соціально-педагогічних чинників, так і техноло-
гічних інновацій для підготовки фахівців нової формації. 

Із часу поглиблення освітніх відносин між Україною та Європейським союзом вітчизняна методика 
навчання у ВНЗ почала більш демократично ставитись до розробок зарубіжних методистів і динамічніше 
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переймати їх досвід. Однак аналіз наукових досліджень, програм навчання, узагальнений досвід викладання 
у вузі свідчить про те, що калькулювання назв курсів на європейський зразок неможливе без глибокого 
переосмислення перебудови навчального процесу в залежності від мети навчання кожного курсу, розробки 
відповідних навчальних матеріалів.

Існують також проблеми теоретико-методологічного, науково-методичного, навчально-організаційного 
характеру, зумовлені роздільністю навчальних програм для конкретних факультетів і спеціальностей, кіль-
кістю навчальних годин, передбачених програмою для аудиторної і самостійної роботи, структурою та три-
валістю курсів.

Із метою уніфікації структури професійної освіти, інтеграції потреб в одержанні професійної освіти на 
різних рівнях, які є валідними в європейському просторі, розробка оптимальної моделі багаторівневого 
навчання під час введення європрограм потребує, перш за все, ретельного аналізу проблем і особливостей 
навчання, обґрунтування підходів до розроблення і вдосконалення системи професійної освіти в нових умо-
вах навчання, тобто більш чіткої експлікації мети навчання для кожної окремої спеціальності, уточненого 
переліку комунікативних навичок і вмінь, змісту навчання.

Входження національної освіти в європейський освітній простір вимагає також синтезу дисциплінарних 
знань, тому майбутні фахівці повинні вміти користуватись апаратом фахової підготовки в інтегративному 
зв’язку з іншими дисциплінами, що стане підґрунтям і засобом вирішення завдань у професійній діяльності.

Основними зв’язками, звичайно, виступає координація взаємозв’язку з професійно орієнтованими дис-
циплінами. Саме ці зв’язки визначатимуть основний зміст навчання та базис фахового професійного спря-
мування.

На жаль, необхідно констатувати, що інформації та знанням також властива здатність морально старіти, 
що може зменшувати їх суспільну цінність. У сфері освіти швидке “старіння знань” має особливе значення. 
Професійна освіта, на нашу думку, завжди повинна орієнтуватися на конкретні вимоги стосовно знань і 
навичок працівників. На цьому рівні знань, що помітно прискорюються разом зі стрімкими темпами інно-
ваційного прогресу, необхідне постійне оновлення змісту тих знань, що передаються у процесі навчання 
[13, с. 18].

Сучасна практика викладання у вищих навчальних закладах освіти свідчить про те, що вирішити про-
блеми підвищення якості освіти, її відповідності європейським стандартам неможливо без переосмислення 
засад самого навчання. Зміни охоплюють практично всі елементи педагогічної системи, і в першу чергу – 
характер взаємодії “студент-викладач”. Викладач усе частіше з організатора навчальної роботи перетворю-
ється на часто непомітного помічника студента. Така практика та власний викладацький досвід має позитив-
ний ефект, особливо в роботі зі студентами четвертого (бакалаврського) та магістерського курсів, які мають 
вищий фаховий рівень підготовки.

Вплив на студентів може значною мірою визначатися не тільки особистими та професійними навичками 
педагога, а й педагогічними технологіями, що містять певний концептуальний підхід, форми та методи 
навчального процесу [13, с. 16]. Отже, зміна ролі викладача в навчальному процесі відбивається не тільки 
на відборі й організації змісту навчання, а й визначенні методів і технологій навчання. Євроінтеграційні 
процеси в освіті стають своєрідним каталізатором передової педагогічної теорії та практики, спрямованої 
на розвиток особистості студента, спроможного реалізувати свої власні освітянські проекти, студента, який 
прагне до самовдосконалення та неперервності навчання протягом усього життя. Процес інтеграції України 
в європейське економічне і політичне співтовариство розкриває інновації, переваги та проблеми впрова-
дження інформаційних інтерактивних, мультимедійних технологій у педагогічний дискурс під час рефор-
мування вітчизняної освіти [14, с. 8–11; 15; 16, с. 119]. На сучасному етапі розвитку суспільства гостро 
постала проблема формування економічної культури особистості, здатної на основі набутих економічних 
знань усвідомити своє місце в економічних процесах, що відбуваються в країні, опрацьовувати й аналізу-
вати економічну інформацію та орієнтуватися в ній і в соціально-економічних програмах уряду, а також 
вступати в цивілізовані відносини і приймати економічно виважені рішення як для самореалізації у профе-
сійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства. Цe передбачає необхідність створення системи 
формування економічної культури та безперервної економічної підготовки, складовими частинами якої є 
економічна освіта та виховання.

Інноваційні технології в освіті – це, насамперед, не тільки інформаційні й комунікаційні технології, що 
нерозривно пов’язані із застосуванням сучасних мов навчання, в яких розгортається педагогічний дискурс, а 
і зростання інформаційної грамотності і культури дискурсантів [17, с. 56]. Ураховуючи специфіку постійного 
розвитку інформаційних технологій в наш час та вимоги до розробок нових навчальних програм на базі їх 
застосування, зрозумілою стає і необхідність підвищення інформаційної грамотності, яка в інформаційному 
суспільстві ускладнюється і зростає до стадії інформаційної культури. Загалом, “інформаційна культура – 
це, насамперед, глибоке розуміння суті процесів обробки інформації” [19]. Отже, оновлена модель освіти 
має базуватися на індустрії інформаційних технологій та інформаційній культурі. Сучасні засоби значно 
полегшують роботу викладача, допомагають йому подавати скоріше і в більшому обсязі необхідну інфор-
мацію своїм студентам. І все ж таки, на наше переконання, вузівського педагога зі значним досвідом, його 
індивідуальний, а можливо, неповторний педагогічний вплив на особистість студента не можуть замінити 
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жодні сучасні технології. У справі досягнення більш якісного навчання, глибших знань тих, хто навчається, 
вони не є панацеєю, а вирішальним в освітянській справі залишається викладач. 

Висновки. Сучасна філософія і стратегія перезавантаження нової парадигми розвитку освіти має забезпе-
чити оптимальну та ефективну взаємодію функціонування системи неперервної освіти в умовах навчально-
наукового комплексу – профільної, середньої і вищої професійної освіти, розбудову національної освіти в 
умовах інтеграції її до європейського освітнього простору, перехід до виробництва нових знань, підготовку 
конкурентоспроможних фахівців європейського типу, бути інноватором нової філософії освітньої політики 
держави та отримати економічні та соціогуманітарні переваги в трансформаціях глобалізованого світу.
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Падалка О. С. Инновационная модель развития отечественного образования
В статье рассматривается вопрос развития национального образования в контексте инновационного обновления 

его содержания, анализируется современное состояние развития образования, обосновываются направления совер-
шенствования парадигмы развития высшего образования, углубление его связи с практикой рыночных трансформа-
ций, нормативной согласованности с европейскими стандартами, достижения и перспективы в условиях интеграции 
в европейскую образовательную систему.

Реформирование отечественной системы высшего образования обуславливает конкретные изменения обучения в 
университете на всех уровнях: программы, содержания, форм и технологий обучения, организации контроля обучения. 
Современная стратегия перезагрузки новой парадигмы развития образования должна обеспечить эффективное взаи-
модействие функционирования системы непрерывного образования в условиях учебно-научного комплекса – профиль-
ного, среднего и высшего профессионального образования, подготовку конкурентоспособных специалистов европей-
ского типа, быть инноватором новой философии образовательной политики государства и получить экономические и 
социогуманитарные преимущества в трансформациях глобализирующегося мира.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональный рост, личность, интеграция, европейские стандарты, 
новейшие информационные технологии, глобализация.
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Padalka O. S. Innovative model of development of the national education
The article deals with the question of the development of national education in the context of innovative updating of its 

content, analyzes the current state of development of education, justifies the directions of improvement of the paradigm of 
higher education development, deepens its link with the practice of market transformations, normative coherence with European 
standards, achievements and prospects in terms of integration. to the European educational system.

The reform of the national system of higher education determines the specific changes in the studies at the university at all 
levels: the program, content, forms, and technology of teaching, organization of control of education. The modern strategy of 
re-launching the new paradigm of education development should ensure effective interaction of the functioning of the system 
of continuous education in the conditions of the educational-scientific complex - profile, secondary and higher vocational 
education, training of competitive European specialists, to be an innovator of a new philosophy of the educational policy of the 
state and to obtain economic and socio-humanitarian advantages in transformations of the globalized world.

Key words: higher education, professional growth, personality, integration, European standards, the latest information 
technologies, globalization.
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглядаються проблеми сучасного стану системи управління початкової освіти в Україні та тенденції 
вдосконалення цього процесу як одного із головних напрямів управлінської стратегії, взаємодії керуючої та керованої 
підсистем на різних (стратегічному, тактичному й оперативному) рівнях. Проаналізовано зміни, які відбуваються в 
управлінні процесом навчання та виховання у сучасних умовах: забезпечення цілеспрямованого і планомірного виховного 
впливу педагогів на учнів. Автор акцентує увагу на соціальному замовленні суспільства щодо школи, яке визначається 
як формування життєтворчої конкурентоспроможної особистості. У статті розглядаються питання перегляду і 
переосмислення мети й змісту процесів навчання, виховання й управління ними у закладах освіти, ролі адміністрації 
і педагогічного колективу в управлінському процесі. Автором звертається увага на необхідність розробки системи 
управління навчально-виховним процесом, що відповідає цілям управління й виховання на сучасному етапі та пошуку 
ефективних технологій управління освітнім процесом початкової школи для оновлення всіх аспектів її діяльності.

Ключові слова: система управління, навчально-виховний процес, функції управління.

Проблема управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі є однією з найактуальні-
ших у педагогічній теорії та практичній діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Наукова теорія 
управління загальноосвітнім навчальним закладом інтенсивно почала розвиватися за останні 30 років, але 
і на сьогодні немає єдиного погляду на зміст таких понять, як управління, керівництво, функції управління, 
методи управління. Це зумовлено тим, що дана проблема має багатоаспектний характер і синтезує в собі 
дані таких наук, як економіка, філософія, соціологія, фізіологія, педагогіка, кібернетика та інші. Її успішне 
вирішення потребує ґрунтовного осмислення сутності управління навчально-виховним процесом, його 
структури, функцій. Управління, як важливий компонент в системі навчально-виховної діяльності школи, 
покликане створити умови для успішного формування всебічного розвитку особистості школяра. 

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні змінилося соціальне замовлення суспільства щодо школи: 
сьогодні воно визначається як формування життєтворчої конкурентоспроможної особистості. Виконання 
такого замовлення вимагає від педагогічного колективу школи переходу до особистісно орієнтованого 
навчально-виховного процесу. Вимагають пильної уваги питання перегляду й переосмислення мети й змісту 
процесів навчання і виховання й управління ними у закладах освіти, ролі адміністрації й педагогічного 
колективу в управлінському процесі. Необхідна розробка системи управління навчально-виховним проце-
сом, що відповідає цілям управління й виховання на сучасному етапі. Постає проблема пошуку ефективних 
технологій управління освітнім процесом початкової школи для оновлення всіх аспектів її діяльності.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану системи управління початкової освіти в Україні та тенден-
цій вдосконалення цього процесу як одного із головних напрямів управлінської стратегії, взаємодії керуючої 
та керованої підсистем.

Проблема управління навчально-виховним процесом в закладах освіти привертає увагу багатьох дослідників.
Загальні аспекти управлінської діяльності шкіл розглядали А. Алексюк, І. Бех, Ю. Бабанський, В. Бон-

дар, Є. Березняк, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Єльнікова, А. Капська, Ю. Конаржевський, О. Мармаза, 
М. Поташник, В. Маслов, Л. Карамушка, В. Олійник, Т. Сорочан, Г. Тимошко, К. Ушаков, Є. Чернишова, 
Т. Шамова.

Серед дослідників, які вивчають питання управління початковою освітою на різних її рівнях, можна 
відзначити М. Арцишевську, К. Гуз, О. Кононко, О. Лобанчук, Л. Масол, М. Севастюк, О. Сухаревську, 
І. Шапошнікова, Т. Яновську та інших. Низка наукових робіт з педагогіки – Н. Васюкової, Т. Комарової, 
Ю. Рюміної, Г. Черданцевої – засвідчує наявність теоретичної основи для побудови системи управління 
освітнім процесом сучасної початкової школи.

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити базові аспекти в трактуванні цього поняття. Управління 
навчальним закладом – це діяльність, що забезпечує планомірний і цілеспрямований вплив на управлінську 
систему з метою її максимального функціонування. Неодмінною умовою функціонування управлінської 
системи є рух інформації від органу управління до об’єкта управління і назад.

Управління навчальним закладом містить у собі мету, завдання, що стоять перед школою, базується на 
закономірностях, принципах, змісті, формах та методах функціонування головних структурних компонентів 
і складниках загальноосвітнього закладу. 

В управлінській діяльності початкової школи особливо важливим є питання реалізації Державного стан-
дарту початкової освіти, навчальних планів, програм і підручників для початкової школи [1]. 

У цих документах окреслено функції структурних управлінських органів системи освіти в Україні. 
Зокрема, в Законі “Про освіту” передбачено систему органів державного управління і систему органів гро-
мадського самоврядування. Органи державного управління освітою і громадського самоврядування діють у 
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межах повноважень та здійснюють ініціативну діяльність, не заборонену законодавством. У статті 24 Закону 
України “Про освіту” вказано, що управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами 
та установчими документами цього закладу, здійснюють: засновник (засновники); керівник закладу освіти; 
колегіальний орган управління закладу освіти; колегіальний орган громадського самоврядування; інші 
органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти [2].

Невіддільною частиною управління є процес його здійснення, що складається із послідовних етапів, 
які прийнято називати універсальним управлінським циклом (розробка і прийняття рішення, моделювання, 
організація, регулювання, контроль, корекція та інше). Головною метою управління є забезпечення стабіль-
ного функціонування та розвитку навчального закладу.

На думку М. Красовицького, метою розвитку загальноосвітньої школи в контексті управління є якість 
освіти, тому необхідно створити відповідні умови, які забезпечуватимуть оптимальний особистісний розви-
ток кожної дитини [3; с. 20].

У різних джерелах функції управління навчальним закладом класифікуються за різними ознаками. Най-
поширенішими з них є три класифікаційні ознаки: етапи процесу управління; структура і вид об’єкта управ-
ління; сфера чи вид діяльності. 

Функції, що виділяють за стадіями управління, називають загальними. Це, зокрема, планування, прогно-
зування, аналіз, організація, стимулювання, контроль. Виділяють дві групи управління: класичні (до яких 
віднесено вироблення і прийняття управлінського рішення, організацію діяльності школи, її регулювання 
та коригування, облік і контроль) та пріоритетні (консультативна, представницька, менеджерська, політико-
дипломатична). Також пропонується розрізняти класичні, діяльнісні і модернізовані функції директора 
загальноосвітнього навчального закладу [8, с. 8].

Однією із найважливіших функцій управління, що передбачає визначення найбільш ефективних шляхів 
досягнення відповідних завдань, є планування. Висуваються вимоги щодо визначення завдань, окреслених 
у поточному навчальному році, тобто в річному плані, змісту педагогічних рад, методичної роботи з педа-
гогами, адміністративно-господарської роботи з метою поліпшення умов життєдіяльності учнів початкової 
школи. 

Під час роботи над планом враховують такі вимоги: змістовність планування, що полягає у визначенні 
основних видів діяльності, заходів, добору та розстановки конкретних виконавців, у визначенні терміну 
виконання; реальність планування, тобто врахування типу школи. Під час контролю щодо реалізації плану 
керівникові варто звертати увагу на впровадження форм і методів під час організації і проведення заходів, 
виконання їх у зазначені терміни, залучення до їхнього проведення широкого кола молодших школярів та 
їхніх учителів. Отже, управління включає єдність кінцевої мети і завдань адміністративного, педагогічного, 
сімейного і громадського впливу. 

Завдання школи – так побудувати діяльність, щоб сама її організація виховувала дітей у дусі високої 
моральності; забезпечення індивідуального підходу у вихованні, що ґрунтується на власному виборі дитини, а 
звідси – побудова виховання на висновках з наукового аналізу результатів спостереження та вивчення дитини.

В управлінні навчально-виховною системою беруть участь усі працівники навчального закладу, тому 
можливість ефективного управління зумовлена наявністю відповідної системи. Кожен її елемент взаємодіє 
з іншими елементами системи і має своє функціональне призначення. Узгодження діяльності відбувається 
через розподіл функціональних обов’язків та прав працівників, Положення про Раду загальноосвітнього 
навчального закладу, про методичне об’єднання класних керівників, про науково-методичну раду, про учнів-
ську раду тощо. Мета навчального закладу є системоутворюючою й підпорядковує функціонування всіх 
компонентів системи, об’єднуючи їх. Тому дуже важливим є взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості. 
Між ними існує багато зв’язків, які й мусять бути залучені в процес виховання дітей [7].

Безпосереднє управління загальноосвітнім навчальним закладом як державною установою здійснює 
директор, який призначається на посаду органом державного управління. Його обов’язки чітко визначені 
вст. 26 Закону України “Про освіту” від 05.09. 2017 р. № 2145-VІІІ, де вказано, що керівник закладу освіти 
здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську 
та іншу діяльність закладу освіти . Крім того, організовує діяльність закладу освіти; призначає на посаду 
та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки; забезпечує організацію освітнього 
процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм; забезпечує функціонування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти; забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
контролю за діяльністю закладу освіти; сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 
закладу освіти; сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти [2].

Зауважимо, що ефективність управлінської діяльності керівника освітнього закладу залежить від розу-
міння і ґрунтовності здійснення управлінських функцій. 

Найперспективніші з них ті, що мають вихід на практику застосування методів управління навчальним 
закладом і стосуються активізації творчості менеджерів і стимулювання інновацій в навчально-виховному 
процесі.

Одним із шляхів в управлінській діяльності є внутрішній контроль. Керівник початкової школи має ґрун-
товно продумати певну систему адміністративних заходів з організації та керівництва діяльністю ввіре-
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ного йому закладу. Практична реалізація управлінської діяльності в початковій школі здійснюється за допо-
могою різних форм і методів. Це групові та індивідуальні форми управління, а серед методів управління 
визначаємо бесіди, діалоги, дискусії, “круглі столи”, прес-конференції тощо. Директор та його заступник з 
навчально-виховної роботи систематично відвідують уроки та позакласні заходи, на яких ведуть спостере-
ження, описують їх, роблять висновки та пропозиції у процесі внутрішнього контролю. 

Організація та управління методичною роботою в початковій школі має неабияке значення у профе-
сійному зростанні вчителя початкової школи. Для цього створюються методичні об’єднання за класами, 
спрямовані на надання конкретної практичної допомоги вчителям у вдосконаленні форм і методів роботи 
з молодшими школярами. Її результативність потрібно визначати не за кількістю запланованих та прове-
дених заходів, а за показниками педагогічного процесу. Керівникові освітнього закладу важливо вивчати: 
як ведеться діагностика професійної компетентності педагогів; кому, з якого питання та в якій формі буде 
надана допомога: взаємовідвідування, наставництво, робота в парі, консультації тощо; досвід якого педа-
гога потребує вивчення та узагальнення, форма його висвітлення, методи впровадження у практику роботи 
інших учителів.

Невіддільний компонент методичної роботи – це виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження 
перспективного педагогічного досвіду. Характеризувати його варто крізь призму наукової та методичної 
новизни, практичної цінності для конкретної початкової школи. 

Важливим чинником ефективної роботи початкової школи є її відкритість – зв’язок з педагогічною, бать-
ківською та громадською аудиторією. Параметрами виступають систематичність, активність, ефективність 
участі педагогічного колективу в методичних заходах, що їх здійснюють у районі, місті, області, та в орга-
нізації пропаганди педагогічних знань серед батьків (актуальність зазначеної проблематики, науково-мето-
дичний рівень її змісту, практична значущість, різноманітність форм та їхнє спрямування на особливості 
аудиторії). 

Дотримання виконавчої та фінансової дисципліни є важливим показником управлінської діяльності учи-
телів початкової школи і залежить від стилю роботи директора та його заступників. Крім того, керівники 
школи (директор, заступник з навчально-виховної роботи, організатори позакласної роботи) повинні бути 
обізнані зі змістом, формами, методами управлінського процесу в початковій та основній школі [4; с. 23].

Висновки. Наразі суттєві недоліки в управлінні сучасною школою пов’язані з перевагою в практичній 
діяльності багатьох керівників шкіл традиційних форм і методів контролю без урахування сучасних тенден-
цій у розвитку освітніх установ.

Одним із таких недоліків є її спрямованість винятково на підвищення успішності учнів, тоді як потрібно 
з урахуванням нової педагогічної парадигми всі зусилля спрямувати на підвищення якості освіти, однією зі 
складників якої є особистісне зростання учнів.

Наукові дослідження та передовий педагогічний досвід переконують, що ефективність управління вихов-
ним процесом в школі значно підвищується за наявності науково обґрунтованої організаційної структури, 
яка б забезпечила взаємодію і взаємозалежність всіх ланок управління.

Пошуки ефективних форм управління виховною роботою школи в сучасних умовах ґрунтуються на гума-
ністичних ідеалах, повазі до особистості, необхідності забезпечення наступності та послідовності виховних 
впливів різних соціальних інститутів, а також вдосконаленні процесу виховання. За таких умов виникає 
об’єктивна потреба розробки нової моделі управління виховним процесом, яка б раціонально поєднувала 
зміст, форми і методи впливу на формування педагогічного колективу. 

Керівник і його заступники мають опанувати зміст, форми та методи управлінської діяльності у 
взаємозв’язку та побудувати якісну систему управління, яка забезпечуватиме підвищення якості результатів 
діяльності педагогічного керівництва колективом і сприятиме зростанню професіоналізму керівника і його 
заступників.
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Романчук А. И. Управление учебно-воспитательным процессом начальной школы в современных условиях
В статье рассматриваются проблемы современного состояния системы управления начального образования в 

Украине и тенденции совершенствования этого процесса как одного из главных направлений управленческой стра-
тегии, взаимодействия управляющей и управляемой подсистем, на разных (стратегическом, тактическом и опера-
тивном) уровнях. Проанализированы изменения, которые происходят в управлении процессом учебы и воспитания в 
современных условиях: обеспечение целеустремленного и планомерного воспитательного влияния педагогов на учени-
ков. Автор акцентирует внимание на социальном заказе общества относительно школы, которое определяется как 
формирование творческой конкурентоспособной личности. В статье рассматриваются вопросы пересмотра и пере-
осмысления цели и содержания процессов учебы, воспитания и управления ими в заведениях образования, роли админи-
страции и педагогического коллектива в управленческом процессе. Автором обращается внимание на необходимость 
разработки системы управления учебно-воспитательным процессом, который отвечает целям управления и воспи-
тания на современном этапе и поиске эффективных технологий управления образовательным процессом начальной 
школы для обновления всех аспектов ее деятельности. Ключевые слова: система управления, учебно-воспитательный 
процесс, функции управления.

Ключевые слова: система управления, учебно-воспитательный процесс, функции управления.

Romanchuk A. I. Management educational-educate by process of initial school in modern terms
The article deals with the problems of the current state of the system of management of primary education in Ukraine and 

the tendencies of improving this process as one of the main directions of the management strategy, the interaction of control and 
control subsystems at different (strategic, tactical and operational) levels. The changes that are taking place in the management 
of the process of education and upbringing in the present conditions are analyzed: provision of purposeful and systematic educa-
tional impact of teachers on students. The author focuses on the social order of society about the school, which is defined as the 
formation of a viable competitive personality. The article deals with the questions of reviewing and rethinking the purpose and 
content of the processes of education, education and management in educational institutions, the role of administration and the 
teaching staff in the management process. The author draws attention to the need to develop a management education process 
that meets the goals of management and education at the present stage and the search for effective technologies for managing 
the educational process of the elementary school to update all aspects of its activities.

Key words: control system, educational-educator process, management functions.
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