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Paslavska I. S. Risk-management of the faculty of higher educational establishment
Actuality of material, stated in the article, is conditioned by the necessity of maintenance and increase of competitiveness of 

higher educational institutions at the market of educational services. Implementation of risk management  in activity of higher 
educational establishment is rather new  direction in the system of higher educational establishment government in Ukraine, 
that will give an opportunity to correct strategy of development taking into account the degree of risk, to promote effectiveness 
of functioning of educational establishments and provide development in the conditions of uncertainty, overcoming negative and 
following positive tendencies.

There are results of expert estimation and ranging of faculty risks, approximate list of faculty risks, results of analyzing of 
faculty web-sites, rector’s and dean’s reports in the article. 

Management of risk in  different spheres of activity is understood as development of formal methods of its exposure, anal-
ysis, estimation, determination of reason of its origin, and also application of measures in relation to the decline of risk level, 
distribution of possible loss between the participants of economic relations.

Risk-management or management of risks is comparatively new direction in the theory and practice of management that 
confidently took the place among  modern methods of management.

Risk-management as a single system of management of risks must contain the control program above implementation of 
the set tasks, estimation of efficiency of measures that are conducted, and also the system of encouragement at all levels of 
organization.

Higher educational establishments must develop and inculcate the system of monitoring and authentication of risks at the 
market of educational services, as risks that are formed in an environment directly influence on functioning of educational 
establishment. 

The permanent analysis of all directions of activity of educational establishment will give an opportunity timely to take 
measures in relation to prevention of threats and challenges, to decrease the losses of acceptance of risk decision and increase 
possibilities and competitiveness of higher educational establishments.

Key words: risk, educational risk, risk-management, educational risk-management, faculty, higher educational establishment, 
management, system of management, educational services.
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МАТРИЧНА МОДЕЛЬ РІВНІВ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Стаття присвячена виявленню раціонального інструментарію діагностики рівня сформованості професійно-терміно-
логічної компетентності (ПТК) майбутнього спеціаліста на основі обґрунтованих та уніфікованих критеріїв і показників, 
які є необхідною передумовою ефективності її становлення. Так як розуміння структури є вихідним етапом розроблення 
методики визначення рівня сформованості, проведено аналіз компонентного складу ПТК, що являє єдність трьох компонен-
тів: предметно-пізнавального, інтелектуально-рефлексивного та комунікативно-мовленнєвого. Становлення ПТК визна-
чається рівнем розвитку кожного її структурного компонента. Запропоновано трирівневий аналіз кожного структурного 
компонента ПТК. Поєднання оцінок їх рівня сформованості забезпечує об’єктивність загальної оцінки. Критерії сформо-
ваності ПТК відповідають її компонентному складу і представлені теоретичним (гносеологічним), особистісним (моти-
ваційним) і практичним (комунікативним). Підкреслено визначальне значення предметно-пізнавального компонента, що 
проявляється у становленні й удосконаленні активного словника термінів за фахом майбутнього спеціаліста та зумовлює 
безпосередньо теоретичну (когнітивну) діяльність і здійснення фахівцем рефлексивної та практичної діяльності.

Наведена характеристика низького (початкового), середнього (достатнього) й високого (компетентного) рівнів 
сформованості професійно-термінологічної компетентності. Запропонована тривимірна матрична модель визначен-
ня рівня сформованості професійно-термінологічної компетентності майбутнього спеціаліста, що формується за 
результатами діагностичного дослідження рівнів сформованості кожного з компонентів ПТК.

Сформульовано основні завдання емпіричного визначення стану сформованості компонентів ПТК. Виокремлено 
основні групи методів дослідження рівня сформованості окремого компонента ПТК: методи визначення ступеня розу-
міння (володіння) термінами; виявлення особливостей застосування термінів у письмовому мовленні; самооцінки сту-
пеня володіння термінологією за фахом і методи обробки отриманих даних.

Ключові слова: професійно-термінологічна компетентність, критерій, показник, рівень, матрична модель, 
майбутній учитель.
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Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики є пошук методів і засобів, які б 
забезпечували одержання своєчасної, об’єктивної, достатньо повної інформації про здобуття знань, якість 
освіти, ефективність навчального процесу. 

Питанню визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості компетентностей спеціаліста присвя-
чені роботи багатьох дослідників: О. Бородієнко, М. Мруга, Р. Чубук та ін. (професійна компетентність); 
В. Нечипоренко та ін. (життєва компетентність), В. Баркасі, О. Добротвор та ін. (комунікативна компетент-
ність), професійно-термінологічної (Н. Бодровська, Л. Вікторова, І. Власюк, Т. Денищич та ін.).

Процес формування професійно-термінологічної компетентності (далі – ПТК) майбутнього спеціаліста 
буде ефективним у разі створення відповідних умов і розроблення раціонального інструментарію діагнос-
тування на основі надійних та уніфікованих критеріїв і показників з метою оцінювання результатів педаго-
гічного процесу на будь-якому темпоральному відрізку, наданні якісної та кількісної характеристики, кори-
гування навчальних програм.

Мета статті – розроблення організаційно-методичного інструментарію експериментального дослі-
дження, що враховує критерії, показники та рівні сформованості ПТК майбутніх учителів біології на основі 
аналізу її компонентного складу.

З метою усвідомлення сутності проблеми проаналізуємо дефініції понять «критерій», «показник», 
оскільки аналіз та уточнення понятійно-категоріального апарату й термінології є визначальною методоло-
гічною вимогою під час вивчення будь-якого явища. 

Критерій (від лат. сritērium) – здатність розрізнення; мірило, вимоги, випробування для визначення або 
оцінювання людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації. Поняття «критерій» розгляда-
ється як підстава для оцінювання, визначення або класифікації чогось [13]. Показник – свідчення, доказ, 
ознака чого-небудь; наочні дані про результати якоїсь роботи, процесу (в нашому випадку процесу форму-
вання методичної культури). Розмежовуючи ці дефініції, Т. Федірчик зазначає, що критерій виявляє більш 
загальну суттєву ознаку, згідно з якою оцінюється, порівнюється педагогічне явище, процес, якісна сформо-
ваність. Ступінь прояву критерію виражається в конкретних показниках. Тому «критерій» за своїм обсягом – 
ширше поняття, ніж «показник» [13, с. 307]. 

Критерії професійно-термінологічної компетентності мають свою систему показників, що характеризують 
якісні та кількісні його зміни. Отже, показник – це чіткий прояв критерію на певному етапі формування профе-
сійно-термінологічної компетентності студентів. Такий підхід до поняття сутності критерію і його характерис-
тики використано в працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Беспалько, В. Вергасова, В. Лозової, В. Чайки та ін.

Засвоєння лінгводидактичної термінології майбутніми вчителями Н. Бородіна досліджувала як складник 
професійного мовлення у фаховій підготовці. Стан засвоєння професійної термінологічної лексики вона 
пропонує визначати за такими критеріями, як [1] семантико-когнітивний із показниками: уміння сприй-
мати, визначати лінгводидактичні поняття, встановлювати їх структуру й родовидові відношення, розпо-
діляти лінгводидактичні терміни на тематичні групи, уміння працювати з термінологічними словниками; 
функціонально-комунікативний із показниками: використання лінгводидактичних термінів у різних видах 
фахової мовленнєвої діяльності, створення монологічних висловлювань із доцільним використанням лінг-
водидактичної термінології, навички науково-дослідницької, словникової роботи з лінгводидактичними 
термінами; професійний із показниками: застосування й розуміння ролі лінгводидактичної термінології у 
фаховому мовленні й у формуванні професійної компетентності вчителя української мови. 

У дослідженні Є. Копіци окреслені критерії й показники засвоєння учнями наукової навчально-терміно-
логічної лексики на міжпредметній основі [10], а саме: гносеологічний критерій із показником обізнаності 
з термінами лінгвістичної, літературознавчої, біологічної, медичної, міжпредметної термінології; репродук-
тивний із показниками: вміння виділяти терміни з тексту й пояснювати, з якої вони наукової галузі; вміння 
створювати нові терміни різними способами; вміння визначати міжпредметну термінологію; вміння пра-
цювати з термінологічними словниками; оцінно-рефлексійний із показниками: вміння адекватно оцінювати 
свою діяльність із термінологічною лексикою (самооцінка); вміння адекватно оцінювати діяльність інших 
учнів щодо роботи з термінологічною лексикою (взаємооцінка).

Досліджуючи ситуативно-тезаурусний підхід до формування професійної компетентності майбутніх спе-
ціалістів, Л. Кістанова засвоєння професійної термінології визначала за такими критеріями: інформаційно-
перцептивним, аналітико-герменевтичним, етико-конструктивним, лінгвістико-конструктивним, комуніка-
тивно-конструктивним [8].

Розуміння сутності та специфіки професійно-термінологічної компетентності передбачає її структуру-
вання, виділення єдності компонентного складу. У структурі ПТК Л. Вікторова виділяє предметно-теоре-
тичний, емоційно-ціннісний і професійно-операційний компоненти, яким відповідають пізнавальний, моти-
ваційний і діяльнісний критерії виявлення [6]. 

Подібною подається структура ПТК іншими дослідниками, зокрема Н. Бордовська й О. Кошкіна [2] виді-
ляють предметно-пізнавальний, інтелектуально-рефлексивний і комунікативно-мовний компоненти, яким 
відповідають теоретичний, особистісний і практичний критерії. 

П’ятикомпонентна структура ПТК розглянута в дослідженнях І. Власюк [5], що виділяла професійно-
креативний, професійно-діяльнісний, комунікативно-особистісний, мотиваційно-вольовий і когнітивно-
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пізнавальний компоненти. Їм відповідають такі критерії: критерій розвитку творчих здібностей; результа-
тивності використання фахової термінології; професійної спрямованості й самовизначеності особистості; 
мотивованості вивчення фахової термінології та розвитку вольових якостей; критерій обсягів термінологіч-
них знань і розвитку пізнавальних якостей. 

Проаналізувавши різні підходи до виділення структурно-компонентного складу ПТК, уважаємо за 
доцільне виділення предметно-пізнавального, інтелектуально-рефлексивного та комунікативно-мовлен-
нєвого компонентів, які відрізняються як за сутністю, так і за функціями й відповідними компонентами 
(таблиця 1). 

Таблиця 1
Компонентно-функціональна структура професійно-термінологічної компетентності

Ознаки Компоненти 
Предметно-пізнавальний Інтелектуально-рефлексивний Комунікативно-мовленнєвий 

Характеристика 
(сутність)

Сукупність знань, що 
зафіксовані в понятійно-
термінологічній формі (фахова 
терміносистема)

Досвід застосування терміно-
системи в навчальній і профе-
сійній діяльності

Реалізується в процесі 
професійного спілкування та 
педагогічної діяльності

Функції Когнітивна Прагматична (діяльнісна) Комунікативна
Критерій 
сформованості

Теоретичний
(пізнавальний)

Особистісний 
(мотиваційний)

Практичний
(діяльнісний)

Показник 
сформованості

Кількісна та якісна 
характеристика рівня 
сформованості фахової 
терміносистеми;
розуміння сутності та 
специфіки фахової термінології;
готовність до аналізу, 
синтезу, структурування 
й систематизації фахової 
термінології 

Наявність пізнавального 
інтересу, мотивації та 
професійно-комунікативного 
прагнення підвищити 
термінологічний культурний та 
інтелектуальний рівні

Застосування термінологічних 
знань у професійній діяльності: 
укладання фахових словників;
прояв комунікативно-
мовленнєвої творчої активності;
активність комунікативної 
професійної діяльності 

Результат Розпізнавання терміна відповід-
ної галузі; відтворення дефініції 
терміна; визначення належності 
терміна до термінологічної 
групи

Розуміння значення терміна на 
основі контекстного аналізу; 
побудова тезауруса проблеми 
або теми, модуля; виявлення 
логічних зв’язків між термінами

Якість сприйняття професійної 
інформації; структурування 
мовлення; встановлення 
контактів у професійному 
спілкуванні

Предметно-пізнавальний компонент співвідноситься з когнітивним або предметно-теоретичним, адже 
являє собою сукупність знань, що зафіксовані в понятійно-термінологічній формі. Інтелектуально-рефлек-
сивний компонент співвідноситься з емоційно-ціннісним та особистісним компонентами, адже являє собою 
певний усвідомлений особистий досвід застосування терміносистеми в навчальній і професійній діяльності. 
Комунікативно-мовленнєвий компонент співвідноситься з професійно-операційним і діяльнісним і реалізу-
ється в процесі професійного спілкування та педагогічної діяльності.

Становлення професійно-термінологічної компетентності визначається рівнем розвитку кожного її 
структурного компонента. Для об’єктивної оцінки пропонуємо трирівневий аналіз із виділенням низького, 
середнього та високого рівня сформованості зазначених компонентів.

Відзначимо, що предметно-пізнавальний компонент є визначальним, системоутворювальним для кож-
ного рівня розвитку, адже оперування термінологією забезпечує рефлексію результатів професійної діяль-
ності й успішність професійної комунікації, що базується на знанні термінології відповідної предметної 
галузі.

Для більш точного визначення рівня сформованості ПТК вважаємо за доцільне звернення до матрич-
ної моделі рівнів компетентності, запропонованої Ю. Петровим і Г. Петровою [12]. Матрицю моделі рівнів 
ПТК можна виразити за трьома змінними, що враховують рівень сформованості трьох основних компо-
нентів: предметно-пізнавального, інтелектуально-рефлексивного та комунікативно-мовленнєвого. Кожен із 
зазначених компонентів виявлятися на трьох рівнях – високому, середньому й низькому. Отже, отримуємо 
матрицю рівнів розвитку ПТК 3х3х3, тобто 27 комбінацій за ступенем прояву властивостей професійно-тер-
мінологічної компетентності. Розподіл комбінацій сформованості окремих компонентів ПТК зображений у 
таблиці (таблиця 2).

По вертикалі зліва розташовані рівні сформованості предметно-пізнавального компонента ПТК, по гори-
зонталі – інтелектуально-рефлексивного, по вертикалі справа – комунікативно-мовленнєвого. Отже, на місці 
перетину цих трьох показників визначено рівень розвитку ПТК загалом.
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Таблиця 2
Визначення сформованості професійно-термінологічної компетентності 

залежно від рівня розвитку окремих його компонентів
Предметно-

пізнавальний компонент
Інтелектуально-рефлексивний компонент Комунікативно-

мовленнєвий компонент1 2 3

1
Низький
Низький
Низький

Низький
Низький
Низький

Низький
Низький
Середній

1
2
3

2
Низький
Середній
Середній

Низький
Середній
Середній

Низький
Середній
Середній

1
2
3

3
Низький
Середній
Середній

Середній
Середній
Високий

Середній
Високий
Високий

1
2
3

Примітка: 1–3 – позначення рівня сформованості відповідного компонента ПТК: 1 – низький, 2 – середній, 3 – високий.

Запропонована тривимірна матрична модель професійно-термінологічної компетентності формується 
за результатами діагностичного дослідження рівнів сформованості кожного з компонентів ПТК. Тому для 
емпіричного визначення стану сформованості компонентів ПТК необхідно вирішити такі завдання:

1. Підібрати методи дослідження та визначити рівень сформованості окремого компонента.
2. Виявити ступінь визначального значення кожного з компонентів на рівень сформованості ПТК (який 

із компонентів є провідним).
Рівень прояву ПТК можна охарактеризувати так: низький (початковий), середній (достатній) і високий 

(компетентний).
Щодо підбору методів дослідження та визначення рівня сформованості окремого компонента, то їх 

можна розподілити в такі групи:
1. Методи визначення ступеня розпізнавання та грамотного використання термінів.
2. Методи визначення особливостей застосування термінів у письмовому мовленні.
3. Методи визначення самооцінки ступеня володіння термінологією за фахом.
4. Методи обробки отриманих даних.
До першої групи методів, що визначають ступінь володіння термінами, можна зарахувати тестування. 

Типи завдань, що можуть бути запропоновані респондентам, такі:
 – розпізнавання слів-термінів певної тематичної або галузевої належності;
 – формулювання дефініцій у межах певної теми, модуля, навчальної дисципліни;
 – синонімічно-антонімічний аналіз термінів;
 – побудова понятійних карт (ментальних карт) і визначення понятійно-категоріального апарату;
 – аналіз терміноелементів.

Другу групу становлять методи виявлення особливостей застосування термінів у письмовому мовленні. 
Із цією метою доцільно використовувати:

 – методику М. Холодної «Формулювання проблем» [14];
 – кейс-завдання на підбір термінів, що відповідають змісту запропонованої чи обраної проблеми [3];
 – контрольні завдання визначення рівня знань із фахових дисциплін.

До третьої групи методів можна зарахувати анкетування, що дає змогу отримати необхідну характе-
ристику респондентів і встановити особливості самооцінки ступеня володіння термінологією, порівняння 
результатів оцінювання викладачів або незалежних експертів:

 – методику Н. Лусканової й анкету «Мотивація навчання у вищих навчальних закладах» Т. Ільїної [11];
 – анкетування на визначення рівня сформованості навичок самоконтролю та самооцінки й рефлексив-

ності студентів (А. Карпов, В. Пономарьова) [4];
 – анкетування з визначення рівня професійної спрямованості (Д. Дубовицька);
 – тест на самодіагностику професійно-комунікативної компетентності (мовне портфоліо) (А. Літвінчук).

Окрему групу методів становлять методи обробки отриманої інформації, адже за результатами дослі-
дження виникає необхідність систематизації кількісних даних великих обсягів. До них належать методи 
контент-аналізу й методи математичної статистики в тому числі й для розроблення емпіричної моделі 
розвитку ПТК спеціаліста, пошуку факторів та умов, що визначають успішність та ефективність цього 
процесу.

Висновки. Виявлення комбінацій рівнів розвитку окремих структурних компонентів і відповідного 
загального рівня розвитку ПТК є важливим і складним науково-дослідним завданням, що визначає осно-
вний напрям діагностики особливостей формування та розвитку ПТК на різних етапах професійного ста-
новлення майбутнього педагога. Рівень розвитку ПТК відображає тривимірна модель, яка враховує рівень 
сформованості основних її компонентів: предметно-пізнавального, інтелектуально-рефлексивного та кому-
нікативно-мовленнєвого. 
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До найбільш перспективних проблем подальшого дослідження варто зарахувати виявлення факторів, що 
зумовлюють особливості формування ПТК на етапі як професійної підготовки, так і професійної діяльності 
майбутнього педагога.
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Pererva V. V. Matrix model of professional and terminological competence levels of future teacher
The article is devoted to finding the rational instruments assessments the professional and terminology competence (PTC) 

level of future specialists based on reasonable and unified criteria and indicators. It is a necessary prerequisite for the effective-
ness of PTC formation process. The structure insight is outgoing stage of development the methodology of designation. That’s 
why the analysis of component composition was made. It is represented by the unity of subject-cognitive, intellectual-reflective 
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and communicative-speech components. The formation of the PTC is determined by the level of development of its structural 
components. The three-level analysis of each component of PTC structure is proposed. The objectivity of the overall assess-
ment is ensure the estimation combination of its level. Criteria PTC formation is accord to its structure which is presented by 
theoretical (gnosological), personality (motivational) and practical (communicative) component. The decisive significance of 
the subject-cognitive component is emphasized, it is manifests in the development and improvement of the active special terms 
vocabulary of future specialist and directly determines the theoretical (cognitive) activity and realization of reflexive and prac-
tical activity by specialist. 

The characteristic of low (primary), medium (sufficient) and high (competent) levels of PTC formation is given. The three-di-
mensional matrix model of determination the level of formation the professional and terminology competence of future specialist 
is reviewed. The main tasks of the empirical definition of forming conditions of the components PTC are formulated. The main 
groups of methods for studying the formation level of a separate PTC component is singled out.

Key words: professional and terminological competence, criterion, indicator, level, matrix model, future teacher.
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Підлипняк І. Ю., Дука Т. М.

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ: ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ

Стаття присвячена результатам порівняльного аналізу термінологічного апарату, що використовується для 
позначення феномена «професійне вигорання». Синдром «професійного вигорання» розглядається психологами як один 
із проявів стресу, з яким стикається людина у власній професійній діяльності. Цей термін – загальна назва наслідків 
тривалого робочого стресу й певних видів професійної кризи. Сучасними науковцями з’ясовано, що представники про-
фесій, пов’язаних із взаємодією з людьми, зокрема педагоги, у зв’язку з великою емоційною напруженістю, нестандарт-
ністю педагогічних ситуацій, відповідальністю і складністю схильні до розвитку синдрому «професійного вигорання». 
Педагог як суб’єкт освітнього процесу здійснює вплив на особистість через призму сформованості власної актуально-
цілісної сфери, саме тому, якщо він схильний до емоційного вигорання, він потребує допомоги.

Визначено чинники, причини й симптоми виникнення цього явища. Окреслено основні напрями профілактики про-
фесійного вигорання фахівців педагогічної сфери. Акцентовано на необхідності дослідження профілактичних методів 
і технологій запобігання професійному вигоранню. 

У разі появи й розвитку ознак емоційного вигорання необхідно звернути увагу на покращення умов праці (органі-
заційний рівень), характер взаємин у колективі (міжособистісний характер), особистісні реакції та захворюваність 
(індивідуальний рівень). Суттєва роль у боротьбі з синдромом емоційного вигорання відводиться самій людині. Для 
запобігання синдрому «професійного вигорання» необхідно дотримуватися рекомендованих принципів власної поведін-
ки та професійної діяльності: планування й нормування педагогічної діяльності, обов’язковий відпочинок, розваги та 
посильні й приємні фізичні навантаження, психологічне розвантаження, уникання нездорової конкуренції й терпіння.

Ключові слова: педагог, професійне вигорання, емоційне вигорання, профілактика синдрому професійного 
вигорання. 

Професія педагогів є однією серед більшості соціально значущих, тому що їхня професійна діяльність 
пов’язана з формуванням суспільної свідомості, передачі культурного надбання та потреб людей. Сучасна 
освітня система вимагає від особистості педагога швидкого реагування на щоденні події, точності його дій і 
належного рівня сформованості його емоційної сфери. Сучасними науковцями з’ясовано, що представники 
професій, пов’язаних із взаємодією з людьми, зокрема педагоги, у зв’язку з великою емоційною напруже-
ністю, нестандартністю педагогічних ситуацій, відповідальністю та складністю схильні до розвитку син-
дрому «професійного вигорання». Педагог як суб’єкт освітнього процесу здійснює вплив на особистість 
через призму сформованості власної актуально-цілісної сфери, саме тому, якщо він схильний до емоційного 
вигорання, він потребує допомоги.

Питання професійного вигорання відображено в працях зарубіжних і вітчизняних учених, які про-
аналізували структуру цього синдрому (Л. Карамушка, С. Максименко); визначили методи його діагнос-
тики (В. Бойко, Н. Водоп’янова); дослідили синдром «професійного вигорання» в учителів (Т.  Зайчикова, 
О. Ковальчук, Г. Федосова, О. Філатова, О. Філь); розробили рекомендації з подолання стресів у педагогічній 
діяльності (В. Калошин); визначили гендерні аспекти впливу на синдром «професійного вигорання» в про-
фесійній кар’єрі працівників освітніх організацій (Т. Зайчикова, С. Максименко); з’ясували вплив емоцій-
ного вигорання на професійну поведінку (К. Маслач, С. Джексон).

Феномен «професійне вигорання» досить ґрунтовно висвітлений у науковій літературі, однак сьогодні 
мало звертається уваги на ефективні психолого-педагогічні технології, спрямовані на профілактику виник-
нення цього явища та зниження ризику формування й появи професійної кризи загалом. 

Варто зазначити, що професія педагога в силу своєї специфіки є стресогенною, оскільки передбачає залу-
ченість у довготривалий емоційно складний процес спілкування з особами різного віку, соціального статусу.


