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Бірюк Л. Я., Ремньова Н. Ю.

ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

На сучасному етапі актуальним завданням підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних до інноваційної 
педагогічної діяльності на рівні світових стандартів, є формування готовності майбутніх учителів початкової ланки 
освіти до професійної діяльності. 

У статті розглядаються окремі аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування тех-
нології розвитку критичного мислення в навчальному процесі. Розкрито сутність і структуру готовності майбутніх 
учителів початкової школи до застосування технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі. 

Проаналізовано роботи різних авторів із проблеми формування готовності до професійної діяльності. Досліджено 
існуючі дефініції термінів “готовність“, “готовність до дії“ “підготовка“ та “професійна підготовка“. Розкрито 
сутність базового конструкту “підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розви-
тку критичного мислення у професійній діяльності“. 

Визначено професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи до застосування зазначеної технології 
в освітній діяльності як цілісний, послідовний і креативно спрямований процес набуття компетентностей, що надає 
фахівцю можливість професійно-особистісного становлення відповідно до вимог і змісту шкільної базової підготовки 
згідно з Державним стандартом початкової освіти.

Сформульовано поняття “готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування технології розви-
тку критичного мислення в освітньому процесі“.

Виділено чотири структурних компоненти готовності до застосування технології розвитку критичного мислення 
в освітньому процесі: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-корекційний. 

Ключові слова: готовність, готовність до дії, підготовка, професійна підготовка, вчитель початкової школи, тех-
нологія розвитку критичного мислення, структура готовності.

Стратегія формування Нової української школи та джерел розвитку початкової освіти на сучасному етапі 
вимагають від освітянської спільноти вищої освіти вдосконалення та розвитку професійних умінь, форму-
вання необхідних компетентностей педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Учитель 
початкових класів – це митець, який вкладає у свою професійну діяльність потужний арсенал для реалізації 
широких можливостей креативних здібностей молодших школярів.

Тому в контексті професійної підготовки необхідно формувати у майбутніх фахівців не лише потужну 
систему знань у галузі психолого-педагогічних, фундаментальних, професійно орієнтованих дисциплін 
і методичних умінь, а й компетентності щодо розвитку критичного мислення учнів початкової школи. Учи-
тель, який має власний стиль розв’язання педагогічних ситуацій, володіє високим рівнем індивідуально-
творчої продуктивності, знає та може професійно користуватися унікальними методами й прийомами, під-
ходами до кожної дитини, здатний досягати високих результатів у сфері професійної діяльності в галузі 
початкової освіти. Отже, сучасна початкова школа очікує на плеяду вчителів, які можуть розкрити в дитині 
здібності критично мислячої особистості.

У розвитку теорії сучасної педагогічної освіти існує низка значущих досліджень, що розкривають зако-
номірності професійної підготовки й формування готовності до професійної діяльності. Проблему форму-
вання професійної готовності до педагогічної діяльності було розглянуто у багатьох сучасних психолого-
педагогічних дослідженнях К. Дурай-Новаковської, М. Кобзева, А. Міщенко, В. Тамаріна, В. Сластеніна та ін. 

Проблемам педагогічного професіоналізму присвятили праці А. Алексюк,  І. Багаєва, Є. Барбіна, І. Бог-
данова, М. Букач, Н. Гузій, В. Горбенко, Л. Гребенкіна, В. Гриньова, Б. Дьяченко, І. Ісаєв, Н. Кузьміна, 
В. Міжериков, І. Підласий, О. Пєхота, О. Рудницька, В. Синенко, С. Сисоєва, В. Сластьонін, А. Столяренко, 
І. Харламов  та  ін. 

Мета статті – розкриття сутності й структури готовності майбутніх учителів початкової школи до засто-
сування технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі. 

Сучасна початкова школа очікує на плеяду вчителів, які можуть розкрити в дитині здібності критично 
мислячої особистості.

Учитель початкової школи повинен не тільки знати про інтерактивні технології навчання, а й уміти засто-
совувати їх на практиці, а для цього необхідно, щоб мета, зміст, форми і методи професійної підготовки були 
зорієнтовані на використання студентами цих технологій. Важливо підготувати вчителя з творчим науково-
педагогічним мисленням, із певною системою особистісних, професійних якостей, необхідних знань, умінь 
і навичок, що сприятиме формуванню готовності майбутніх учителів початкових класів до зазначеного виду 
діяльності.
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У своїх подальших пошуках варто керуватися розумінням того, як відбувається підготовка майбутніх 
фахівців, що є рушійними силами цього процесу, які чинники впливають на процес підготовки та отримання 
результату – готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності.

Таким чином, у контексті нашого дослідження потребують розгляду існуючі дефініції термінів “готов-
ність”, “готовність до дії” “підготовка” та “професійна підготовка”.

Цікавим для нашого дослідження є тлумачення поняття “готовність до дії”, наведене у психологічному 
словнику як оснащення людини необхідними знаннями, вміннями, навичками для успішного досягнення 
мети й установка на будь-яку діяльність.

Поняття “професійна готовність” широко застосовується у педагогічній літературі й нерідко ототожню-
ється з поняттям “професійна підготовка” і також має кілька значень. Найбільш поширене тлумачення: щось 
організувати, навчити необхідного, дати необхідні знання.

Аналіз лексикографічних джерел дав змогу з’ясувати, що поняття готовності не розкрито повною мірою.
У тлумачному словнику В. Даля “готовність” трактується як “стан та властивість готового”, а термін 

“готовий” означає “той, хто підготувався до чогось” [2]. За визначенням С. Ожегова, готовність розгляда-
ється як “стан, у якому все готове до всього, все зроблено” [7].

“Готовність” із погляду біології та фізіології розглядається як стан, пов'язаний із загальною активізацією 
організму, що передує поведінці. За психологічного підходу готовність тлумачиться як певний стан психіч-
них функцій, що забезпечує високий рівень досягнень у виконанні певної діяльності; за функціонального – 
як результат підготовки (підготовленості) до певної роботи. Відповідно до цього підходу, готовність – це 
стійке, багатоаспектне, ієрархізоване утворення особистості, яке містить низку компонентів (мотиваційний, 
когнітивний, операційний тощо), адекватних вимогам, змісту та умовам діяльності, які в сукупності дають 
змогу суб’єктові виконувати діяльність більш-менш успішно.

Існують також різні підходи до визначення готовності у спеціальній літературі та дисертаційних дослі-
дженнях. Це пов’язано з тим, що в процесі тлумачення терміна дослідники звертали увагу на вид діяльності.

Поняття “готовність” у педагогічній науковій думці розглядається в таких аспектах, як: категорія тео-
рії діяльності, тобто певний стан особистості, підготовленої до діяльності (О. Бондарчук, О. Ростунов);  
результат процесу професійної підготовки фахівця у ЗВО (Ю. Поваренков, Н. Пов’якель); цілісне поєднання 
всіх боків особистості: пізнавального, емоційного, мотиваційного (Н. Антонова, А. Деркач); активний стан 
особистості в процесі діяльності (П. Шавір); певний стан свідомості майбутнього фахівця у ситуації відпові-
дальних професійних дій чи підготовки до них (В. Семиченко, З. Рєшитова); суб’єктивний стан особистості, 
котра вважає себе здатною й підготовленою до певного виду діяльності (Л. Суботіна, О. Хрущ-Ріпська); 
мета і результат професійної підготовки (О. Дуплійчук).

Окрім поняття готовності, потребують розгляду взаємопов’язані поняття “підготовка” та “професійна 
підготовка”. 

Поняття “професійна підготовка” вживається в декількох значеннях, а інколи й ототожнюється з про-
фесійною готовністю. Аналіз словникових трактувань свідчить про те, що термін “підготовка” збагачує 
поняття “готовність”, указуючи на те, що підготовка до професії – це ні що інше, як формування готовності 
до неї, система установок на працю, стійка орієнтація на виконання трудових завдань. Загальна готовність 
до праці є психічним результатом професійної підготовки.

Професійна готовність – це не лише результат, а й мета професійної підготовки, початкова й основна 
умова ефективної реалізації потенціалу кожної особистості. Це вказує на діалектичний характер готовності 
як якості та стану, а також динамічного процесу. Таким чином, ця відмінність дає змогу більш чітко аналізу-
вати й інтерпретувати поняття професійної підготовки.

Дедалі частіше сучасні теоретики професійної освіти пов’язують професійну підготовку з професійною 
готовністю, активністю та цілеспрямованістю. На думку К. Дурай-Новакової, професійна готовність являє 
собою усвідомлення високої ролі соціальної відповідальності, прагнення до активного виконання професій-
ного завдання, установку на реалізацію знань, умінь та якостей особистості [5]. 

О. Абдулліна та А. Сєрих уважають поняття “підготовка” й “готовність” взаємопов’язаними та взаємо-
зумовленими. Н. Руденко у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що ці поняття диференціюються. 

К. Дурай-Новакова наголошує на тому, що готовність є складним багатовимірним утворенням, що вклю-
чає у себе безліч показників, які одночасно виступають як одне ціле. 

Більш широке розуміння досліджуваного феномену подано у дослідженні Л. Дзюбак-Шпурик. Учена 
розглядає готовність як складну багаторівневу властивість, налагоджену внутрішню структуру якостей 
та здібностей особистості, що має такі характеристики: ґрунтується на основі досвіду, легко актуалізується; 
є стійкою, не потребує постійного оновлення форм через непередбачувану педагогічну ситуацію; динамічна, 
піддається вдосконаленню і може досягати більш високих рівнів за певних педагогічних умов [3, с. 8]. 

І. Гавриш уважає, що сутність готовності особистості до педагогічної діяльності полягає у діалектичній 
єдності всіх її структурних компонентів, властивостей, зв’язків і відносин та розуміє її як інтегративну осо-
бисну формацію, що є регулятором і умовою успішної професійної діяльності вчителя [1, с. 17].

Таким чином, на основі змістово-теоретичного аналізу наукових джерел термін “готовність” будемо розу-
міти як складну багаторівневу формацію, яка характеризується налагодженою структурою якостей та зді-
бностей особистості, що реалізуються в діяльності. 
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Отже, охарактеризувавши ключові поняття цього дослідження “підготовка”, “готовність”, “професійна 
підготовка”, логічно перейти до з’ясування та осмислення концептуальної сутності базового конструкту 
“підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розвитку критичного мис-
лення в професійній діяльності”. 

Процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи до застосування технології розвитку критич-
ного мислення в освітньому процесі має бути не лише спрямованим на формування професійних знань, 
умінь та навичок, а й на виховання особистості, яка буде вмотивованою продовжувати навчання у майбут-
ньому, знатною до підвищення власної кваліфікації в сучасному світі в умовах ери сучасних технологій, що 
постійно вдосконалюються та змінюються. 

У межах публікації підготовку майбутніх учителів початкової школи розглядаємо як педагогічний фено-
мен, процес формування комплексу компетентностей, особистісних якостей, що надають фахівцю мож-
ливість професійно-особистісного становлення, виявлення його активності педагогічними засобами орга-
нізації навчального процесу та освітнього внутрішньоуніверситетського середовища. Тому, як видається, 
підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розвитку критичного 
мислення в навчальному процесі – це цілеспрямований, керований процес формування всебічної, цілісної 
педагогічної компетентності, що заснований середовищному, системному, акмеологічному, аксіологічному, 
компетентнісному, діяльнісному підходах, вимагає встановлення цілей процесу професійної підготовки, 
змістовного добору навчального матеріалу, застосування комплексу форм, методів, засобів і технологій 
лекційного, інтерактивного навчання та новітніх інформаційних технологій.

Професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розви-
тку критичного мислення у навчальній діяльності визначаємо як цілісний, послідовний і творчо орієн-
тований процес набуття компетентностей, що надає фахівцеві можливості професійно-особистісного 
становлення відповідно до вимог і змісту шкільної базової підготовки згідно з Державним стандартом 
початкової освіти.

У контексті нашого дослідження ми послуговуємося працями І. Дичківської [4, с. 122–127], яка дослі-
джує готовність учителя до запровадження інноваційних технологій. Учена розглядає готовність як складне 
інтегративне утворення, як внутрішню силу, що формує інноваційну позицію педагога і базується на моти-
ваційному, емоційно-вольовому, пізнавальному компонентах. Кожен компонент готовності до інноваційної 
діяльності характеризується певними особливостями, які виявляються на стадії підготовки, “налаштування“ 
педагога на перетворювальну діяльність. 

Готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування технології розвитку критич-
ного мислення в освітньому процесі розглядаємо як складне, цілісне та динамічне особистісне утворення, 
що єднає у собі мотиваційно-ціннісний, процесуальний, змістово-гностичний, дослідницько-рефлексивний 
компоненти, професійні якості й здібності, наявність і ступінь сформованості яких забезпечують ефектив-
ність навчання та виховання учнів початкової ланки освіти.

Опираючись на наукові дослідження [3; 5; 6], ми виділяємо такі складники готовності майбутнього вчи-
теля початкових класів до застосування технології розвитку критичного мислення у навчальному процесі, 
як особистісна готовність, науково-теоретична та практична готовність.

Розглядаючи структуру готовності, вважаємо за доцільне звернути увагу на праці М. Дьяченко та Л. Кан-
дибовича.

У змісті структури готовності дослідники виділяють п’ять взаємопов’язаних між собою компонентів: 
мотиваційний – виражається у наявності потреби в успішному виконанні поставленого завдання, стійкому 
інтересі до об’єкту діяльності, способах її здійснення, прагненні до успіху; орієнтаційний – включає знання 
та уявлення про особливості та умови діяльності; операційний – передбачає оволодіння методами та при-
йомами, вміннями та навиками діяльності; вольовий – характеризує внутрішню потребу в управлінні діями; 
оцінний – передбачає самооцінку своєї підготовленості до розв’язання професійних завдань за встановле-
ними зразками.

Н. Іпполітова у структурі готовності майбутнього вчителя до професійної педагогічної діяльності виділяє 
три взаємопов’язані компоненти: особистісний – характеризується ступенем морально-педагогічної готов-
ності вчителя до професійної діяльності, відображає рівень сформованості ціннісних орієнтацій, інтересу 
до професії, розвиток мотивації педагогічної діяльності; когнітивний компонент відображає усвідомлення 
вчителем сутності та змісту педагогічної діяльності, рівня загальнопедагогічних, методичних, спеціальних 
предметних знань, необхідних для ефективної професійно-педагогічної діяльності; праксикологічний ком-
понент розкриває професійні вміння і навички, необхідні для реалізації функцій педагогічної діяльності 
та забезпечення її ефективності [5]. 

Проаналізувавши роботи різних авторів із проблеми формування готовності до професійної діяльності 
та піддавши аналізу структурні компоненти готовності, запропоновані різними вченими, ми дійшли висно-
вку, що до цього питання не існує єдиного підходу, тому на основі вивчених робіт виокремлюємо чотири 
структурних компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування технології роз-
витку критичного мислення в освітньому процесі: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, реф-
лексивно-корекційний. 
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Мотиваційний компонент передбачає мотиви, інтереси і потреби майбутнього вчителя початкової школи 
у використанні технології розвитку критичного мислення для навчання, виховання й розвитку молодшого 
школяра, реалізації його здібностей і можливостей; ціннісні орієнтації вчителя; його особистісні якості: 
професійна мобільність і адаптивність в інформаційному суспільстві, бажання досягти ефективного резуль-
тату; прагнення до творчого пошуку. 

Когнітивний компонент характеризується специфічними знаннями майбутнього вчителя, які необхідні 
для успішного застосування технології розвитку критичного мислення у професійній діяльності. 

Операційно-діяльнісний компонент включає комплекс специфічних умінь, навичок, досвіду, необхідних 
для застосування технології розвитку критичного мислення у професійній діяльності. 

Рефлексивно-корекційний компонент вимагає вміння критично аналізувати й оцінювати педагогічну 
ефективність технології розвитку критичного мислення; перевіряти якість реалізації дидактичних функцій 
окресленої технології; оцінювати результат апробації ресурсу в навчальному процесі; аналізувати власну 
обізнаність із сучасними технологіями навчання та педагогічним досвідом їх застосування у навчальному 
процесі початкової школи.

Виходячи із цього, визначаємо структуру готовності майбутніх учителів початкової школи до застосу-
вання технології розвитку критичного мислення в професійній діяльності як сукупність мотиваційного, ког-
нітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-корекційного компонентів, що визначають спроможність 
майбутнього вчителя до розв’язання завдань навчання та виховання молодших школярів в умовах НУШ. 

Висновки. З огляду на викладене вище, ми дійшли висновку, що готовність майбутнього вчителя почат-
кової школи до застосування технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі – складне, 
динамічне, цілісне особистісне утворення, що являє собою єдність мотиваційно-ціннісного, змістово-гнос-
тичного, процесуального, дослідницько-рефлексивного компонентів, професійних якостей і здібностей, 
наявність і ступінь сформованості яких забезпечують результативність виховання, освіти і навчання учнів 
початкової ланки освіти. У структурі готовності до застосування технології розвитку критичного мислення 
в освітньому процесі виділяємо мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-корек-
ційний структурні компоненти. Відповідно до логіки нашого дослідження, виникає потреба в обґрунтуванні 
критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до застосу-
вання технології розвитку критичного мислення в навчальному процесі.
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Biriuk L. Y., Remniova N. Y. Primary school teacher’s ready to apply critical thinking technology: essence and 
structure

At the present stage, the urgent task of training competitive professionals capable of innovative pedagogical activities 
at the level of world standards is the formation of the readiness of future primary school teachers for professional activities.

Some aspects of preparation of future primary school teachers for application of technology of development of critical 
thinking in educational process are considered. The essence and structure of readiness of future primary school teachers for 
application of technology of development of critical thinking in educational process are opened.

The works of different authors on the problem of forming readiness for professional activity are analyzed. The existing defi-
nitions of the terms “readiness“, “readiness for action“, “training“ and “professional training“ are studied. 

The essence of the basic construct is revealed - “preparation of future primary school teachers for the application of the tech-
nology of critical thinking development in professional activity“. 

The professional training of future primary school teachers for the application of this technology in educational activities is 
defined as a holistic, consistent and creatively oriented process of acquiring competencies, which gives the specialist the oppor-
tunity to become professional in accordance with the requirements and content of school basic training.

The concept of “readiness of the future primary school teacher to apply the technology of development of critical thinking 
in the educational process“ is formulated.

Four structural components of readiness for application of technology of development of critical thinking in educational 
process are allocated: motivational; cognitive; operational and activity; reflexive-corrective.

Key words: readiness, readiness for action, preparation, professional training, primary school teacher, technology of criti-
cal thinking development.

УДК 378.22
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Васильєва М. П.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ  
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Розглядаються особливості підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти 
дорослих Республіки Польща. До основних типів навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка викладачів іно-
земних мов, належать класичні університети, педагогічні університети та академії. Зазначено, що для здійснення 
професійної діяльності в системі освіти дорослих необхідно мати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Існує 
декілька способів здобути кваліфікацію викладача іноземної мови. Найбільш розповсюджений – вступити на філоло-
гічний факультет університету за напрямом підготовки “викладач“. Існує національний стандарт підготовки викла-
дачів іноземної мови. Підготовка магістрів не може тривати менше, ніж три семестри. Підготовка до професійної 
діяльності включає предметну, психолого-педагогічну та методичну підготовку. Освітній стандарт надає детальну 
характеристику результатів навчання, які складаються зі знань, умінь та соціальних компетенцій. Навчальні програ-
ми та критерії вступу кожен вищий навчальний заклад установлює самостійно. Вивчено зміст навчальних програм 
підготовки викладачів іноземних мов трьох провідних університетів Польщі: Варшавського, Жешувського та Ополь-
ського. Відзначено як різний склад дисциплін, так і різне співвідношення годин, відведених на предметну, психолого-
педагогічну та методичну підготовку. Сильними сторонами Варшавського університету є велика увага до підготовки 
викладачів іноземних мов саме до роботи з дорослою аудиторією, а також порівняльні, культурні та європейські 
аспекти навчання викладачів іноземної мови. Випускники вишу можуть викладати відразу дві іноземні мови. У Жешув-
ському університеті велика увага приділяється філологічній підготовці фахівців. Опольський університет надає ґрун-
товну підготовку з основ наукових досліджень та дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Ключові слова: викладач іноземної мови, іноземна мова, професійна діяльність, система освіти дорослих, універси-
тет, ступінь магістра, освітній стандарт, навчальна програма, педагогічна практика.

У зв’язку з процесами євроінтеграції та глобалізації багато уваги у нашому суспільстві приділяється 
вивченню іноземних мов. Одне із завдань вищої освіти – підготувати викладачів, які зможуть розвити нави-
чки користування іноземною мовою у осіб різного віку. Уже багато зроблено для того, щоб удосконалити 
підготовку вчителів іноземних мов для дитячих садків та середніх шкіл, проте шляхи модернізації підго-
товки викладачів іноземних мов для роботи з різними категоріями дорослого населення ще потребують 
вдосконалення. Цікавим і актуальним, на нашу думку, є вивчення досвіду організації підготовки викла-
дачів іноземної мови до професійної діяльності у сфері освіти дорослих в європейських країнах, зокрема 
в Республіці Польща, яка є найближчим географічним сусідом нашої держави. Республіка Польща у 1999 р. 
приєдналася до Болонського процесу, з 1 травня 2004 р. є повноцінним членом Європейського Союзу і, без-
перечно, вже має певний позитивний досвід освітніх реформ.
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Наукові розвідки українських та зарубіжних учених уже торкалися певних аспектів зазначеної проблеми. 
О. В. Вахріна, М. О. Карпуленко, О. І. Ковінар, І. П. Лапушинський, Ю. Ю. Янісів вивчали систему вищої 
освіти Польщі в європейському просторі. Дослідження І. Голуб, Ю. Грищук, М. Жулінської, О. В. Май-
бороди присвячено різним аспектам реформування вищої освіти Республіки Польща. У працях О. Біля-
ковської, К. М. Біницької, А. Василюк, О. В. Вознюк, А. Грабовець, Т. Є. Кристопчук, В. В. Павленко роз-
глядаються особливості педагогічної освіти та підготовки педагогічних кадрів Республіки Польща. Вчені 
Л. Загоруйко, І. Онищук та О. Р. Круглій вивчали тенденції розвитку іншомовної освіти у Польщі й Україні. 
У наукових працях С. П. Деркач, С. П. Каричковської, Б. Піотровської, П. Е. Гебал та М. Дж. Нарака описано 
особливості підготовки вчителів іноземних мов. Проте ще немає досліджень, які б торкалися різних аспектів 
підготовки викладачів іноземної мови в Республіці Польща саме для роботи в системі освіти дорослих.

Мета статті – вивчення особливостей підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності 
в системі освіти дорослих Республіки Польща.

Підготовка викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти є однією з найважли-
віших функцій вищих навчальних закладів Республіки Польща. До основних типів навчальних закладів, 
в яких здійснюється підготовка викладачів іноземних мов, належать класичні університети, педагогічні уні-
верситети та академії.

Зауважимо, що в польський мові термін nauczyciel (вчитель, викладач) застосовується для позначення 
як спеціалістів, які працюють у школах, так і викладачів, котрі здійснюють професійну діяльність у системі 
освіти дорослих.

Підготовка спеціалістів з іншомовних мов здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
бакалавр (licencjat) та магістр (magister).

Проте випускники, які мають ступінь бакалавра, мають право працювати лише в дошкільних навчальних 
закладах та в початковій школі. Для здійснення професійної діяльності в системі освіти дорослих необхідно 
мати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.

Сьогодні існує декілька способів здобути кваліфікацію викладача іноземної мови в системі освіти дорос-
лих. Найбільш розповсюджений – вступити на філологічний факультет університету за спеціальністю 
“викладач“ (nauczyciel). Проте існують й інші способи. Якщо людина має ступень магістра іноземної філо-
логії за напрямом “прикладна лінгвістика“ і згодом вирішила зайнятися викладацькою діяльністю, їй необ-
хідно отримати додаткову кваліфікацію за напрямом “педагогіка“. Викладати іноземну мову можуть також 
особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з будь-якої спеціальності в країні, де іноземна 
мова є офіційною, та мають педагогічну підготовку. Викладачами іноземної мови в системі освіти дорослих 
можуть працювати особи, які мають ступінь магістра з будь-якої спеціальності, склали міжнародний іспит 
з іноземної мови на рівні С1 або С2 та мають педагогічну підготовку (або довідку про здачу державного 
іспиту вчителя другого рівня з даної іноземної мови). Право викладати іноземну мову в усіх типах шкіл 
мають також випускники педагогічних коледжів іноземних мов [5].

Основні нормативні документи, які регулюють підготовку викладачів іноземних мов у системі освіти 
дорослих, є: Закон про вищу освіту і науку від 20 липня 2018 р., який набрав чинності 1 жовтня 2018 р.; 
Розпорядження міністра науки і вищої освіти від 25 липня 2019 р. про стандарт підготовки до виконання 
професії вчителя; Розпорядження міністра національної освіти від 1 серпня 2017 р. про конкретні рівні 
кваліфікації, необхідні вчителям; Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання; Європейське мовне портфоліо та інші документи і рекомендації Ради Європи.

Відповідно до стандарту підготовки викладачів [6], підготовка магістрів не може тривати менше ніж три 
семестри. Навчання на заочному відділенні може бути довшим. Найменша кількість кредитів ECTS, яку 
необхідно отримати під час навчання на другому ступені підготовки викладачів – 90. Кількість семестрів, 
профіль навчання, кількість балів за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS), необхідних 
для завершення навчання, кількість годин на проходження практик та здійснення наукових робіт за спеціаль-
ністю зазначено у програмі навчання (program studiów), яку кожен вищий навчальний заклад укладає окремо.

Підготовка до професійної діяльності включає предметну та педагогічну підготовку. Педагогічна під-
готовка складається з психолого-педагогічної та дидактичної підготовки. Дидактична підготовка охоплює 
основи дидактики та постановку голосу, а також дидактичну підготовку до викладання основного предмета 
(іноземної мови). Окрім основної іноземної мови, обов`язковим є вивчення другої іноземної мови. Студенти 
обов’язково проходять педагогічну практику. Навчання відбувається на стаціонарній та заочній формах. Усі 
студенти мають можливість долучитися до програм міжнародних обмінів. Освітній стандарт також надає 
детальну характеристику результатів навчання, які складаються зі знань, умінь та соціальних компетенцій.

Критерії вступу на другий рівень навчання кожен вищий навчальний заклад установлює самостійно. 
Це можуть бути письмовий іспит або тест, усний іспит, співбесіда, конкурс дипломів про вищу освіту або 
декілька з перерахованих елементів.

Наступний наш крок – вивчити програми підготовки викладачів іноземних мов на філологічних факуль-
тетах провідних університетів Польщі за напрямом підготовки “викладач“.

Розглянемо особливості підготовки викладачів іноземної мови в системі освіти дорослих в одному з най-
більших, найпрестижніших та найпрогресивніших вищих навчальних закладів Республіки Польща – Вар-
шавському університеті.
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Університет проводить підготовку викладачів англійської, французької, німецької, італійської, україн-
ської, білоруської, угорської, російської, румунської, сучасної грецької та балтійських мов. В університеті 
також функціонує Центр підготовки викладачів іноземної мови та європейської освіти. Підготовка виклада-
чів іноземної мови освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ триває два роки, тобто чотири семестри.

Цікаво дослідити освітню програму підготовки за спеціальністю “англійська мова“ [4]. Вступити на 
перший рік денного навчання другого циклу можуть особи, які здобули ступінь бакалавра у польському 
університеті в галузі викладання іноземних мов відповідно до стандартів освіти, що готують до виконання 
професії вчителя.

Бал за вступне випробування складається з: 1) оцінки, отриманої за диплом про закінчення першого 
ступеню навчання (максимальна кількість балів – 50); 2) результату співбесіди щодо іноземної дидактики 
та питань, пов’язаних з опікою та виховною роботою з учнями. Ці аспекти були вивчені під час навчання 
на першому ступені на напрямом викладання іноземних мов (бесіда польською мовою, максимальна кіль-
кість балів – 50). Умовою зарахування на навчання є отримання кандидатом не менше 25 балів зі співбесіди. 
Кінцевим результатом є сума отриманих балів. Можна отримати максимум 100 балів. Прийом на навчання 
ґрунтується на ранжируванні до досягнення межі наявних місць.

Співбесіда складається з трьох частин. Спочатку кандидат коротко розповідає про свої інтереси, спо-
стереження та професійний досвід, а також плани на майбутнє. Потім він представляє бачення свого магіс-
терського дослідження: визначає предмет та проблему дослідження, а також спосіб, за допомогою якого він 
планує вивчати ці питання. Після цього студент витягує дві картки з питаннями. Перелік питань для під-
готовки до вступного іспиту пропонується заздалегідь. Кандидат вибирає одну тему з двох запропонованих 
та повинен виступити з нею перед комісією, члени якої можуть задати йому додаткові запитання щодо цієї 
теми. За першу і другу частини співбесіди абітурієнт може отримати від 0 до 15 балів, за третю частину – від 
0 до 20 балів (усього максимум 50 балів).

Розглянемо програму підготовки студентів другого ступеню напряму навчання “англійська мова”. Цикл 
спеціальних дисциплін складається з таких предметів: “Академічне спілкування англійською мовою”, 
“Англійська мова за професійним спрямуванням”, “Глотодидактика – дослідження з мовної освіти”, “Нави-
чки міжособистісного спілкування та ведення переговорів”, “Мовознавство для вчителів”, “Британська 
література для викладачів мови II”, “Культура та історія та Великобританії викладачів мови II”, “Культура 
та історія США для викладачів мови II”, “Американська література для викладачів мови II”, “Літерату-
рознавство та культурологія у навчанні мови”, “Оволодіння іноземною мовою”. Другою іноземною мовою 
є французька або німецька. Предмети з вивчення цих іноземних мов: “Академічне спілкування французь-
кою/німецькою мовою”, “Французька/німецька мова за професійним спрямуванням”, “Культура та історія 
німецьких/франкомовних країн для викладачів мови ІІ”, “Німецька/франкомовна література для викладачів 
мови II”, “Предметна дидактика”. Заняття проходять у формі лекцій та практичних занять.

Психолого-педагогічна підготовка містить такі дисципліни: “Педагогічна психологія”, “Педагогіка 
молоді та елементи андрагогіки”, “Предметна дидактика у вищих начальних закладах”, “Предметна дидак-
тика – нові технології навчання”, “Планування занять з іноземної мови”. Студенти проходять педагогічну 
практику як із викладання англійської, так і з викладання французької або німецької мови. Проходження 
педагогічних практик передбачене на протязі всього курсу навчання. У цілому на різні види педагогічної 
практики відводиться 150 годин (10 кредитів ECTS).

Курс навчання також містить предмети на вибір, серед яких – “Навчання з охорони здоров’я та безпеки 
з долікарською допомогою (молодь та дорослі)”, “Міжнародні тенденції в освіті”, “Розвиток учителя та пла-
нування кар’єри”, “Основи зміцнення здоров’я та профілактики захворювань для вчителів”, “Культура мови 
та спілкування”, “Організація роботи школи з елементами освітнього права та закону про вищу освіту”, 
“Захист інтелектуальної власності в роботі викладача”.

Студенти починають роботу над дипломним проєктом з першого року навчання в магістратурі, тобто 
робота ведеться на протязі чотирьох семестрів.

Ще одним із провідних навчальних закладів Республіки Польща є Жешувський університет. На філоло-
гічному факультеті Жешувського університету здійснюється підготовка викладачів англійської, німецької, 
російської та польської мов [3]. Для того щоб вступити на другий рівень навчання спеціальності “викладач 
іноземної мови”, необхідно надати диплом про завершення І ступеню навчання у галузі англійської філоло-
гії, прикладної лінгвістики (з англійською мовою як провідною) або в іншій галузі неофілології. В остан-
ньому разі абітурієнт повинен додатково мати сертифікат, що підтверджує знання англійської мови на рівні 
не менше С1 Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти. Спеціалізація з викладання вимагає, 
щоб кандидат до вступу пройшов частину освітнього стандарту, що готує до професії викладача. Він пови-
нен мати психолого-педагогічну підготовку, володіти знаннями з основ дидактики та часткову підготовку 
в галузі дидактики англійської мови. Під час вступу до уваги беруться оцінка за випускний іспит зі спеці-
альності та середня оцінка диплому про закінчення першого ступеню навчання.

Навчання на другому ступені філологічного факультету триває чотири семестри. Предметна підготовка 
складається з таких дисциплін: “Практикум англійської мови”, “Практична стилістика”, “Переклад спеці-
альних текстів”, “Усний переклад”, “Вибрані елементи теорії та антропології літератури”.
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Групи предметів на вибір складаються з групи літературо- та культурознавчих дисциплін “Сучасна бри-
танська драма” / “Постколоніальна література”, “Британський роман XX століття” / “Історія англійсько-
польських стосунків”, “Американська новела” / “Література країн Співдружності нації”, “Американське 
суспільство” / “Модель особистості в Британії” та з групи мовознавчих дисциплін “Прикладна лінгвістика” / 
“Різновиди англійської мови”, “Соціолінгвістика” / “Табу та евфемізми в мові”, “Прагматика і прагмалінг-
вістика” / “Теорія спеціального перекладу”, “Основи когнітивної лінгвістики” / “Вступ до лексикографії”. 
У кожному семестрі студент може вибрати лише один предмет на вибір.

Предмети психолого-педагогічної та дидактичної підготовки в Жешувському університеті об’єднані 
в одну групу дисциплін. Це дисципліни: “Педагогіка”, “Психологія”, “Засвоєння іноземної мови”, “Викла-
дання іноземної мови”, “Спілкування в освіті”. Студенти зобов’язані пройти педагогічну практику (30 годин 
у вересні після другого семестру та 30 годин у четвертому семестрі). Загальна тривалість практики – 60 годин 
(4 кредити ECTS).

Дещо відрізняється підготовка викладачів англійської мови в Опольському університеті [3]. Вступ базу-
ється на результатах диплому бакалавра. Апліканти також повинні надати сертифікат, що підтверджує їх 
володіння англійською мовою на рівні C1 Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти. Основний 
курс присвячений удосконаленню навичок володіння англійською мовою до рівня С2. На курсі відбувається 
продовження роботи над чотирма видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо, аудіювання, говоріння). 
У третьому семестрі студентам пропонують скласти міжнародний іспит з англійської мови на рівні С2. 
На курс практичної англійської відводиться 210 годин (17 кредитів). Головними предметами є “Інформа-
ційно-комунікаційні технології для викладачів”, “Методи і напрями наукових досліджень”, “Основи статис-
тики”. Дисципліни на вибір: “Статистичний аналіз”, “Дослідження з оволодіння другою мовою”, “Підготовка 
до написання дипломної роботи”. Велика увага приділяється психолого-педагогічній підготовці майбутніх 
викладачів. Студенти вивчають дисципліни: “Загальна психологія”, “Основи педагогіки”, “Основи підго-
товки викладачів”, “Індивідуалізація навчального процесу з елементами тьюторингу”, “Вікова та педаго-
гічна психологія”, “Педагогіка шкіл”, “Предметна дидактика”, “Постановка голосу”. У цілому на вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін відводиться 390 годин (22 кредити ECTS). У першому, другому та тре-
тьому семестрах студенти проходять педагогічні практики в різних типах навчальних закладів, загальна 
тривалість яких – 150 годин (10 кредитів ECTS).

Для того щоб завершити програму навчання та отримати диплом, студенти повинні: досягти результатів 
навчання, зазначених у даній навчальній програмі й отримати щонайменше 90 кредитів ECTS; скласти під-
сумковий іспит та отримати позитивну оцінку за наукове (магістерське) дослідження.

Слід зауважити, що в Республіці Польща вживаються заходи для поліпшення рівня підготовки педагогіч-
них кадрів. Починаючи з 2022–2023 рр. тільки вищі навчальні заклади, які проводять наукові дослідження 
та використовують новітні наукові розробки в галузі педагогічної освіти, матимуть право на підготовку 
педагогів. Планується переглянути стандарти підготовки, положення про кваліфікацію та розробити нові 
шаблони навчальних програм, в яких більше уваги буде приділятися практичній підготовці та підтримці 
учнів з особливими освітніми потребами [1, с. 5].

Висновки. У зв’язку з процесами євроінтеграції, глобалізації та створенням єдиного освітнього простору 
Республіці Польща вдалося значно модернізувати та вдосконалити систему вищої освіти, зокрема систему 
підготовки викладачів іноземних мов. Вищі навчальні заклади мають автономію у розробленні навчальних 
планів та програм, тому ми бачимо як різний склад дисциплін, так і різне співвідношення годин, відведе-
них на предметну, психолого-педагогічну та методичну підготовку. Варшавський університет є одним із 
провідних вищих навчальних закладів у підготовці викладачів іноземної мови, сильними сторонами якого 
є велика увага до підготовки викладачів іноземних мов саме до роботи з дорослою аудиторією, а також 
порівняльні, культурні та європейські аспекти навчання викладачів іноземної мови. Програма підготовка 
викладачів у Варшавському університеті є унікальною завдяки тому, що вона забезпечує підготовку викла-
дачів відразу з двох іноземних мов. У Жешувському університеті велика увага приділяється філологічній 
підготовці фахівців. Опольський університет уважає за необхідне надати студентам ґрунтовну підготовку 
з основ наукових досліджень та дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Наступні завдання нашого дослідження – порівняти підготовку викладачів іноземної мови до профе-
сійної діяльності в системі освіти дорослих у вищих навчальних закладах Республіки Польща й України 
та запропонувати шляхи використання позитивного досвіду підготовки викладачів іноземної мови в Польщі 
в практику підготовки викладачів України.
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Vasylieva M. P. Organizational and pedagogical principles for training foreign language teachers for professional 
activity in the system of teaching adults of the Republic of Poland

The article considers the peculiarities of preparation of foreign language teachers for professional activity in the system 
of adult education of the Republic of Poland. The main types of educational institutions in which foreign language teachers are 
trained are classical universities and pedagogical universities and academies. It is noted that it is necessary to have a master’s 
degree to carry out professional activities in the system of adult education. There are a few ways to qualify as a foreign lan-
guage teacher. The most common one is to enter the philological faculty of the university and receive a specialization of teacher 
training. There is a national standard for foreign language teachers’ educaiton. The preparation to get a master’s degree can-
not be shorter than three semesters. Preparation for professional activity includes subject-specific, psychological-pedagog-
ical and methodical training. The educational standard provides a detailed description of learning outcomes, which consist 
of knowledge, skills and social competencies. Curricula and admission criteria are set by each higher educational institution 
independently. The content of the initial training programmes for training foreign language teachers at three leading Polish 
universities are studied. They are the University of Warsaw, the University of Rzeszów and the University of Opole. The subjects 
in the curriculum differ from university to university. The number of hours devoted to the study of subject-matter, psycholog-
ical-pedagogical, and methodological disciplines is different, too. The strengths of the University of Warsaw are the great 
attention to training foreign language teachers to work with adults, as well as the comparative, cultural and European aspects 
of foreign language teachers’ preparation. Warsaw University graduates are prepared to teach two foreign languages. The 
University of Rzeszów pays a lot of attention to the philological training of specialists. The University of Opole provides for 
thorough training of the foundations of scientific research and psychological and pedagogical preparation.

Key words: foreign language teacher, foreign language, professional activity, adult education system, university, master’s 
degree, educational standard, curriculum, pedagogical practice.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ  
У НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЯХ УЧЕНИХ 1980–1990-Х РОКІВ

В умовах розвитку сучасної гуманітарної парадигми шкільної літературної освіти підкреслено значущість акти-
візації культурологічного напряму. Акцентовано на необхідності обґрунтування культурологічних основ змісту шкіль-
ної літературної освіти на основі конструктивно-критичного осмислення науково-методичних ідей учених минулого 
століття. Окреслено принципи культурологічного вивчення літературного твору на основі діалогу культур у працях 
філософів, мистецтвознавців, літературознавців (М. Бахтін, Д. Лихачов, О. Лосєв, Ю. Лотман та ін.). Обґрунтовано 
причини активізації культурологічного напряму у шкільній літературній освіті досліджуваного періоду, що були роз-
витком ідей міжпредметної взаємодії. Досліджено ґенезу науково-методичних ідей учених 1980–1990-х років щодо 
теоретичних основ та практичної реалізації культурологічного підходу до навчання російської літератури у закла-
дах загальної середньої освіти. На основі аналізу науково-методичного доробку учених (Є. Колокольцев, С. Курганов, 
Н. Мірецька) обґрунтовано культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти, актуалізовано настанови 
учених-методистів  щодо навчання літератури з урахуванням ідей культурологічного підходу. Підкреслено, що вче-
ними-методистами минулого століття представлено методику комплексного використання суміжних видів мисте-
цтва (живопису, графіки, музики тощо) як дієвих засобів реалізації культурологічного підходу до навчання російської 
літератури. Доведено, що запропоновані вченими форми, методи і прийоми роботи з текстом художнього твору 
на основі діалогічної взаємодії із засобами суміжних образотворчостей сприяють розширенню літературознавчих 
і мистецтвознавчих знань учнів, усвідомленню ними літературного твору як унікального тексту культури, осягнен-
ню законів творення образів у різних видах мистецтва, а також формуванню вмінь аналізувати й інтерпретувати 
художні твори у мистецькому контексті. Обґрунтовано важливість продуктивних теоретико-методичних надбань 
учених з означеної проблеми для ефективного розвитку сучасної теорії й практики навчання літератури на засадах 
культурологічного підходу.

Ключові слова: культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти, урок російської літератури, культу-
рологічний підхід до навчання російської літератури, мистецтво слова, міжпредметні зв’язки, суміжні види мисте-
цтва, науково-методичний доробок учених 1980–1990-х років.

Важливість комплексного підходу до використання культуротворчого впливу суміжних видів мистецтва 
на формування юної особистості зумовлюється змінами, що відбуваються у сучасній шкільній літературній 
освіті. У низці державних документів (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Кон-
цепція “Нова українська школа”, проєкт Державного стандарту базової середньої освіти, Концепція літе-
ратурної освіти, чинні програми й підручники з української і зарубіжної літератури тощо) обґрунтовується 
необхідність проведення навчання української і зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти 
на засадах культурологічного підходу. 

Так, у проєкті Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.) серед компетентностей, якими 
мають оволодіти учні 5–9-х класів, виокремлено культурну компетентність, “що передбачає наявність стій-
кого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення 
до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин України, інших 
країн і народів; здатність розуміти й шанувати творчі способи вираження та передачі ідей і смислів у різних 
культурах через різні види мистецтва й інші культурні форми; прагнення до розвитку й вираження власних 
ідей, почуттів засобами культури й мистецтва” [11].

Відповідно до настанов Концепції літературної освіти (2011 р.), реалізація культурологічної лінії перед-
бачає вивчення літератури в контексті розвитку культури й мистецтва (література як мистецтво слова), роз-
гляд літературних творів у взаємозв’язках із живописом, музикою, кіно та іншими видами мистецтва, вико-
ристання культурологічного принципу, що забезпечуватиме розширення світогляду учнів, визначення місця 
літератури серед інших видів мистецтва та в духовній культурі народу й людства [5]. 

Зміни, що відбулися на початку третього тисячоліття у шкільній літературній освіті, пов’язані з її повер-
ненням у контекст культури. Об’єктивний розвиток методичної науки актуалізує теоретичні розробки, експе-
риментальні перевірки і практичне впровадження системи вивчення української літератури у взаємозв’язках 
із різними видами мистецтва. Сучасні словесники мають розлогі та ґрунтовні навчально-методичні матері-
али з питань порівняльного вивчення літератури й суміжних мистецтв як складника літературної компара-
тивістики. За допомогою сучасних методик формуються оригінальні схеми сприймання художніх систем, 
забезпечується багатство можливих інтерпретацій літературних текстів, виникають нетрадиційні тлума-
чення художніх творів тощо. Проте нині неабиякої актуальності набувають науково-методичні настанови 
провідних учених минулого століття щодо реалізації культурологічного підходу до навчання літератури 
в практиці роботи закладів загальної середньої освіти, що стали основою для конструктивно-критичного 
осмислення проблеми культурологічної спрямованості змісту шкільної літературної освіти у кінці ХХ – 
на початку ХХІ століття.
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Осмислення проблеми культурологічного підходу в освіті представлено у працях учених-педагогів І. Бал-
харової, Є. Бондаревської, М. Бастуна, В. Гури, І. Зязюна, І. Колмолгорової, О. Рудницької, В. Сластьоніна, 
І. Якиманської та ін. Висвітлення історії розвитку і становлення шкільної літературної освіти на засадах 
культурологічного підходу подано у працях українських і зарубіжних  учених-педагогів і учених-методис-
тів В. Альбатирової, Л. Базиль, Т. Беньковської, О. Гетьманської, Л. Кіпінес,  Л. Новаківської, С. Пультера, 
Т. Яценко та ін.  

Проблема обґрунтування культурологічних основ змісту шкільної літературної освіти отримала своє 
послідовне розроблення в наукових розвідках провідних українських і зарубіжних учених-методистів: 
Г. Ачкасової, О. Бандури, К. Богачова, А. Вітченка, Н. Волошиної, Є. Волощук, Г. Гладишева, А. Градов-
ського, В. Доманського, С. Жили, О. Ісаєвої, М. Качуріна, З. Кирилюк, Ж. Клименко, О. Куцевол, В. Маранц-
мана, Л. Мірошниченко, А. Мельник, Л. Неживої, О. Ніколенко,  Є. Пасічника, О. Покатілової, С. Сафарян, 
Н. Свіріної, Л. Сімакової, Ю. Султанова, Б. Шалагінова, К. Шахової, З. Шевченко, Т. Яценко та ін. 

Розмаїття наукових розвідок сучасних учених полягає в аналізі історико-педагогічних передумов для роз-
витку і становлення шкільної літературної освіти на засадах культурологічного підходу; обґрунтуванні куль-
турологічних основ змісту шкільної літературної освіти; теоретичній і практичній реалізації культурологіч-
ного підходу до навчання літератури;  предметній інтеграції у процесі навчання літератури як педагогічного 
варіанту зв’язків між різними видами мистецтва; розробленні методичної системи культурологічного ана-
лізу літературного тексту; визначенні культурологічного контексту, принципів, ціннісних складників культу-
рологічного підходу;  упровадженні інноваційних технологій навчання української і зарубіжної літератури 
за засадах культурологічного підходу тощо.

Широке проблемне коло науково-методичних ідей учених 1980–1990-х років, пов’язаних з обґрунту-
ванням культурологічних основ змісту шкільної літературної освіти,  не отримало належного висвітлення 
у сучасних історико-педагогічних та науково-методичних дослідженнях учених. Отже, актуальності набуває 
проблема ретроспективного аналізу та творчої реалізації нагромадженого прогресивного науково-методич-
ного досвіду вчених досліджуваного періоду у практиці навчання літератури на культурологічних засадах.

Мета статті – на основі аналізу науково-методичних праць учених 1980–1990-х років визначити культу-
рологічні основи змісту шкільної літературної освіти.

У 80–90-х роках ХХ ст. серед учених активно велася дискусія про гуманітарну освіту, у межах якої обго-
ворювалися питання літературної освіти, її ролі та значення для формування юної особистості, теорії і прак-
тики навчання й викладання літератури у закладах освіти, професійних якостей особистості вчителя-словес-
ника тощо. Пошук оптимальних шляхів розвитку шкільної літературної освіти у період 1980–1990-х років 
позначився на активізації культурологічного підходу до навчання літератури у закладах загальної серед-
ньої освіти. Теоретико-методичні дослідження вчених та практична діяльність учителів-словесників були 
пов’язані із системністю та цілісністю гуманітарного знання, а також розвитком міжпредметних зв’язків 
у системі шкільної літературної освіти [1; 4; 12].

У другій половині ХХ ст. ідеї структурності й динамічності контексту культури розвинули у наукових 
розвідках російські філософи, культурологи, мистецтвознавці й літературознавці М. Бахтін, Д. Лихачов, 
О. Лосєв Ю. Лотман та ін. Так, на основі досліджень М. Бахтіна принцип культурологічності став невідділь-
ним від принципу діалогічності під час вивчення творів мистецтва. На думку М. Бахтіна, «діалог культур» 
має здійснюватися тільки у формі діалогів образів культури за тих вирішальних ситуацій людського існу-
вання, що втілені у цих образах і створюють предмет невпинної розмови культур, що постійно поглиблю-
ється і переосмислюється [2]. Вивчення літератури у культурологічному контексті актуалізує тезу вченого 
про те, що література – невід’ємна частина культури, її неможливо вивчати поза цілісним контекстом куль-
тури, “її не можна відривати від іншої культури і безпосередньо співвідносити із соціально-економічними 
й іншими факторами” [2, с. 334].

Провідні вчені-філософи, літературознавці  (Д. Лихачов, О. Лосєв, Ю. Лотман та ін.) переконливо дово-
дили, що кожний художній твір містить історичні, етнографічні, міфологічні, семантичні аспекти. Отже, 
впливаючи на особистісну свідомість реципієнта, твір словесного мистецтва розкриває перед читачем різні 
грані діалогу культур. Осягнення тексту, на думку вчених, є своєрідним проникненням у його художній світ 
на основі усвідомлення різних структурних рівнів – від понять та образів до мотивів, сюжетів, символів. 
Саме за допомогою спілкування між автором і читачем художній твір, який протягом століть є застиглою 
формою буття, починає своє нове життя у свідомості реципієнта [7–9].

Розробленням проблеми реалізації культурологічного підходу до навчання літератури у 80–90-х роках 
ХХ ст. займалися провідні українські та зарубіжні вчені-методисти, дослідники, активні вчителі-словес-
ники, а саме:  Л. Айзерман, О. Бандура, В. Бєлєнький, Т. Браже, Н. Волошина, В. Гречинська, Є. Колоколь-
цев, М. Кудряшов, С. Курганов, Т. Курдюмова, С. Лавлинський, В. Маранцман, Н. Мірецька, Є. Пасічник, 
В. Троїцький, О. Фролова, М. Черкесова та ін. За основу культурологічного діалогу ними були визнані при-
йоми проблемного навчання, здійснення міжпредметної та міжмистецької взаємодії, концепція “занурення” 
учнів у культуру тієї епохи, література якої вивчається. 

Фаховий інтерес для нас становлять наукові розвідки українського педагога С. Курганова, який розгля-
дав природу навчального діалогу в концепції школи діалогу культур, висунутої і розробленої у середині 
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80-х років ХХ ст. В. Біблером, радянським філософом, культурологом та істориком культури. Учений під-
креслював, що учні у процесі навчання занурюються в діалог різноманітних культур (античності, серед-
ньовіччя, епохи Відродження, нового часу і сучасності), вступають в діалог з іншими учнями та із самими 
собою. Отже, навчальний діалог виступає не тільки формою і способом навчання на уроках літератури, 
а й засобом формування творчого мислення школярів [6].

Комплексний підхід до вивчення мистецтва слова в широкому культурологічному контексті використову-
вала російська методистка Н. Мірецька. У книзі “Сполучення” (1989 р.) учена ознайомлює читачів із систе-
мою естетичного виховання в школі, у центрі якої постає урок літератури. На основі комплексної взаємодії 
різних форм і видів класної, позакласної та позашкільної роботи подано практичні зразки реалізації діалогу 
мистецтв засобами міжмистецької взаємодії.

У контексті дослідження слушними є твердження вченої про необхідність цілісного опанування осо-
бистістю культурної спадщини, що має забезпечуватися єдністю всіх складників, зокрема комплексу мис-
тецтв.  Н. Мірецька стверджує, що «викладання будь-якого мистецтва потребує не різкого відокремлення, 
відмежування від інших мистецтв, а постійних асоціацій із ними, паралелей» [10, с. 32]. Цілком погоджує-
мося з думкою вченої про те, що вивчення літератури на основі міжмистецької взаємодії відкриває широкі 
можливості для індивідуалізації навчально-виховного процесу, оскільки у багатьох дітей “зародження інтер-
есу до слова пов’язане із зоровими враженнями, що перегукуються зі словесною образотворчістю. А як важ-
ливо створити на уроці настрій, необхідний для сприйняття книги, причому викликати не просто загальну 
увагу, а індивідуальне “включення у співпереживання тексту” [10, с. 31].

Вагомий внесок у методику використання суміжних видів мистецтва (живопису, графіки, музики, зраз-
ків виконання майстрів художнього читання, словесно-графічної наочності) на уроках російської літера-
тури зробив російський учений-методист Є. Колокольцев. [3; 4]. У праці “Мистецтво на уроках літератури” 
(1991 р.) він указує на значущість звернення до суміжних мистецтв для естетичного й літературного розви-
тку юної особистості, для формування цілісного уявлення про міжмистецькі зв’язки, специфіку літератури 
як мистецтва слова [3, с. 4]. 

В основу методики використання творів суміжних видів мистецтва Є. Колокольцевим було покладено 
прийом їх зіставлення з літературними творами й фактами, що дає змогу поглибити уявлення школярів про 
специфіку літератури як виду мистецтва. Використання зазначеного методичного прийому на уроках літе-
ратури, на думку вченого, допомагає учням проникнути в атмосферу художнього твору, розвиває мислення, 
розширює емоційний досвід, збагачує усне й письмове мовлення, сприяє кращому сприйманню і розумінню 
художнього твору [3, с. 5]. Водночас використання творів живопису і графіки, прослуховування музичних 
творів є дієвим засобом реалізації міжпредметних зв’язків на уроці літератури, слугує не тільки засобом 
удосконалення літературної освіти учнів, а й позначається на їхньому розумінні закономірностей розвитку 
мистецтва, розширює естетичний кругозір [3, с. 5–6]. 

Є. Колокольцевим представлено методику використання суміжних видів мистецтва на уроках росій-
ської літератури під час вивчення різних літературних жанрів. Ознайомлення з мистецтвом ілюстрації уче-
ний розглядає як дієвий засіб для глибокого розуміння учнями змісту та форми художнього твору, переко-
нує, що своєрідність ілюстрацій визначає аспекти роботи з ними на уроці літератури: йдеться про те, щоб 
полегшити учням сприймання таких компонентів художнього твору, як сюжет, композиція, індивідуальний 
стиль письменника, мова художнього твору; конкретизувати уявлення про літературних героїв, час і місце 
подій, пейзаж; визначити сюжетні лінії твору; поміркувати про взаємовідносини героїв тощо [3, с. 13–14]. 
У навчально-методичному посібнику вчений описує методику роботи з ілюстраціями Д. Кардаковського, 
М. Кузьміна, В. Бехтеєва, П. Павлінова, Д. Шмаринова, М. Врубеля, Ю. Анненкова та інших відомих худож-
ників-ілюстраторів у процесі вивчення художніх творів російських письменників. Під час використання 
ілюстрацій Є. Колокольцев рекомендує застосовувати технічні засоби навчання, для проєктування діапози-
тивів та діафільмів перевагу надає епідіапроєктору, діапроєктору, а також радить акцентувати увагу учнів на 
уміщені у підручнику ілюстрації та репродукції картин.

Є. Колокольцев на сторінках навчально-методичного посібника висвітлював проблему використання 
портретного живопису під час вивчення біографії письменника, залучення репродукцій художніх полотен 
до процесу аналізу літературних творів та засвоєння учнями теоретико-літературних понять. Серед запро-
понованих ученим методів та методичних прийомів роботи з текстом художнього твору в єдності із суміж-
ними образотворчостями, зокрема репродукціями картин художників Г. Коржова, В. Сєрова, Ю Непринцева, 
І. Рєпіна, І. Айвазовського тощо, варто виділити такі: використання репродукцій портретів письменників, їх 
найближчого оточення тощо у процесі ознайомлення учнів із біографічними відомостями про митців слова; 
застосування методу бесіди під час роботи над портретним живописом; використання репродукцій художніх 
картин, спільних за тематикою з літературними творами, зіставлення мистецьких полотен (літературного 
та живописного) на основі спільних ідей та образів; надання учням відомостей загальноісторичного, мис-
тецтвознавчого характеру (ознайомлення з епохою, поглядами літературознавців, мистецтвознавців тощо); 
зіставлення засобів творення образів, утілення ідеї у суміжних видах мистецтва; застосування зразків живо-
пису під час засвоєння та поглиблення в учнів теоретико-літературних знань (герой, пейзаж, композиція, 
сюжет, метафора, антитеза, тема, ідея, мистецтвознавчий напрям тощо); використання прийому словесного 
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малювання під час аналізу пейзажного полотна; написання власних творів (розвиток зв’язного мовлення) 
на основі прочитаного художнього твору та розглянутої репродукції картини. 

Природу використання на уроках російської літератури музичного мистецтва Є. Колокольцев убачає 
у незамкнених межах суміжних мистецтв, уважаючи, що кожна образотворчість хоча й володіє яскравою 
специфікою, проте потребує взаємодопомоги. “Характер взаємодії двох видів мистецтв, – зазначає вчений, – 
визначає три основні спрямування щодо використання музики під час вивчення художніх творів: музика 
у житті та творчості письменника; музика, відтворена у літературному творі; музика, що виникла у тісній 
взаємодії в таких формах, як романс, пісня, опера, балет, симфонічна поема тощо” [3, с. 145]. Учений-мето-
дист обстоював необхідність виваженого відбору фактичного матеріалу для уроків літератури, апелював до 
емоційних вражень та почуттів учнів під час прослуховування музичних творів, підкреслював необхідність 
обговорення зразків музичного мистецтва з відповідним коментарем учителя, використання методу бесіди 
під час роботи над творами суміжних видів мистецтва тощо [3, с. 143–163].  

Уважаємо за доцільне акцентувати увагу на пропонованих Є. Колокольцевим методах і методичних при-
йомах, застосованих учителем  під час проведення художнього читання, а саме: використання вступного 
слова вчителя перед прослуховуванням фонозаписів; аналіз та оцінювання виконавської майстерності читця-
професіонала щодо втілення ним авторської ідеї, передачі власних почуттів (інтонація, темп, психологічні 
паузи, логічні наголоси, позамовні засоби виразності тощо); використання учнями під час написання влас-
них творів особливостей виконавської манери акторів-декламаторів тощо. Учений переконливо доводив, що 
“звукозаписи професійних читців розширюють читацький досвід учнів, поглиблюють сприйняття ними літе-
ратури як мистецтва слова, <…> змушують їх переживати, міркувати, доходити висновку” [3, с. 167–168].

Висновки. Висвітлені у науково-методичних працях учених-методистів оптимальні форми, методи і при-
йоми роботи на уроках російської літератури із засобами суміжних видів мистецтва на основі їх діалогічної 
взаємодії сприяють поглибленню в учнів знань літературознавчого і мистецтвознавчого характеру, осяг-
ненню ними літературного твору як тексту культури, усвідомленню законів творення образів у суміжних 
мистецтвах, формуванню вмінь аналізувати та інтерпретувати художні твори у мистецькому контексті. Про-
дуковані вченими науково-методичні настанови стали важливим орієнтиром у визначенні й обґрунтуванні 
культурологічних основ змісту шкільної літературної освіти у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в аналізі науково-методичного досвіду провідних учених-
методистів початку ХХІ ст. щодо реалізації проблеми культурологічного підходу у шкільній літературній 
освіті.
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Hohol` N. V. Culturological foundations of the school literary education content in scientific and methodical works 
of the 1980s and 1990s

The article notes the need to intensify the culturological trend in the modern humanitarian paradigm of school literary 
education. Emphasis is placed on substantiating the culturological foundations of the school literary education content from 
the perspective of a constructive and critical understanding the theoretical and methodological ideas of researchers of the last 
century. The principles of culturological study of a literary work on the basis of dialogue of cultures in the works of philos-
ophers, art critics, literary critics (M. Bakhtin, D. Likhachov, O. Losiev, Yu. Lotman and others) are stated. The reasons for 
the intensification of the culturological trend in school literary education of this period, which contributed to the development 
of the ideas of interdisciplinary connections, are outlined. The author explores the genesis of researchers' scientific and meth-
odological ideas of the 1980s and 1990s on the theoretical foundations and practical implementation of the culturological 
approach to the Russian literature teaching in general secondary school. The culturological foundations of the school liter-
ary education content are substantiated on the basis of analysis of scientific and methodological achievements of researchers 
(H. Belenky, Ye. Kolokoltsev, S. Kurhanov, N. Miretska), and the guidelines of methodologists on teaching literature are updat-
ed, taking into account the ideas of the culturological approach. The paper argues that researchers of the last century suggest 
the methodic of complex use of related arts (painting, graphics, music, etc.) as an effective means of realizing the culturological 
approach in Russian literature classes. Judging by the methodological experience of this period it is claimed that proposed 
forms, methods and techniques of working with the art text on the basis of the dialogic interaction with the means of related arts 
promote deepening students’ knowledge of literature and art, their awareness of a literary work as a perfect and unique text 
of culture, their understanding the specific features of the image creation  in different arts as well as the forming skills to analyze 
and interpret works of art in an artistic context. The author substantiates an importance of using theoretical and methodological 
achievements of researchers on this problem for the effective development of modern theory and practice of Literature teaching 
based on the culturological approach. 

Key words: culturological foundations of the school literary education content; Russian literature classes; culturological 
approach to Russian literature teaching; the art of words; interdisciplinary connections; related arts; researchers’ scientific 
and methodological achievements of the 1980s and 1990s.
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ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА  
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Здійснено теоретичний аналіз професійної мотивації як педагогічної умови розвитку професійно-педагогічної 
компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти. Окреслено особливості розуміння відмінностей змісту 
понять “мотив” і “мотивація”. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу, присвячену проблемі дослідження 
мотивації особистості, у результаті чого з’ясовано, що у вітчизняних наукових джерелах та працях авторів ближ-
нього зарубіжжя вивчення мотивації ґрунтується на змістовно-ієрархічному (сукупність мотивів, що зумовлюють 
поведінку особистості) і процесуально-динамічному (динамічний процес, механізм формування мотиву) підходах; наве-
дено відповідні приклади. Визначено інтринсивні (внутрішні) і екстринсивні (зовнішні) спонукальні чинники (класи 
мотивів) професійної діяльності. Означено, що підставою для формування мотиву стають ціннісні орієнтації, які 
відрізняються достатньою динамічністю; окреслено особливості ціннісних орієнтацій викладачів технічних закла-
дів вищої освіти. Підкреслено, що мотивація професійно-педагогічної діяльності викладача технічного закладу вищої 
освіти визначає рівень його професійно-педагогічної компетентності, а відповідно, і якість освітніх послуг, що ним 
надаються. При цьому зауважено, що мотивацію професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи можна 
розглядати як структуру, що вирізняється особливою складністю і містить цілу низку компонентів (професійний, 
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пізнавальний, соціально-моральний, утилітарний компоненти). Охарактеризовано існуючий взаємозв’язок професійної 
мотивації і процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти. 
Зроблено висновок про те, що як важливе джерело активності, прагнення до саморозвитку, самоствердження, інтер-
ес до процесу і результатів діяльності можна вважати дієвим мотивом професійно-педагогічної діяльності, активі-
зація якого здатна забезпечити ефективність розвитку особистісно-мотиваційного компоненту професійно-педаго-
гічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти.

Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність, мотив, мотивація, ціннісні орієнтації, самореалізація, 
викладач вищої школи, технічний заклад вищої освіти, підвищення кваліфікації.

Перетворення, які відбуваються сьогодні у системі вітчизняної вищої освіти, окреслюють не тільки нові 
вимоги, а й нові мотиваційно-ціннісні орієнтири до професійно-педагогічної компетентності науково-педа-
гогічних працівників. Виходячи з того, що основою сучасної освітньої парадигми стають такі пріоритети, 
як самоосвіта, саморозвиток, самопроєктування, суб’єкт професійно-педагогічної діяльності повинен бути 
спрямований на управління освітніми процесами, проєктувати і реалізовувати на практиці розвивальні 
освітні ситуації нового типу, орієнтуючись, насамперед, на розвиток здібностей особистості, а не тільки на 
трансляцію знань, умінь і навичок. Сьогодні вища школа потребує викладача – активного організатора освіт-
нього процесу, здатного до ефективної роботи на рівні світових стандартів, спроможного і готового до про-
гресивного професійного зростання. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема цілеспрямо-
ваного визначення й обґрунтування  педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів закладів вищої освіти, серед яких особливе значення набуває формування професійної мотивації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує складність і багатовекторність проблеми дослідження 
професійної мотивації як системи спонукань і чинника активності особистості. Зазначимо, що вивчення 
особливостей мотивації в сучасних психолого-педагогічних працях вітчизняних і зарубіжних науковців 
відбувається у межах двох підходів. Процесуально-динамічний підхід базується на трактуванні мотивації 
як процесу, динамічного утворення формування мотиву (К. Абульханова-Славська, В. Вілюнас, Є. Ільїн, 
М. Магомедов-Емінов, С. Рубінштейн та ін.). Зокрема, С. Рубінштейн мотивацію характеризував із погляду 
процесу як основної форми існування психічного [12]. Представники змістовно-ієрархічного підходу під 
мотивацією розуміють сукупність мотивів, факторів, які зумовлюють діяльність людини, фахівця (С. Занюк, 
В. Ковальов, К. Мадсен, І. Маноха, К. Платонов, В. Шадріков, П. Янг та ін.). Так, колективом українських 
дослідників [8] мотивація розглядається як певна структура факторів (намагань, переживань, мотивів тощо), 
що зумовлюють форми активності особистості, спрямовані на прояви індивідуального “Я”, явища зовніш-
нього світу, інші рівні оточуючої дійсності.

Проблема дослідження мотивів, пов’язаних із професійною діяльністю, стала предметом вивчення для 
О. Бондарчук, Л. Карамушки, В. Семиченко, В. Сич та ін. Обґрунтуванню змін, яких зазнає структура моти-
вів професійної діяльності під час професіоналізації, присвячено праці Є. Ільїна, В. Ковальова, А. Маркової, 
О. Плюща, В. Шадрікова, В. Ядова та ін. Не позбавлена наукової уваги і проблема вивчення педагогічної 
професійної мотивації. Зокрема, одним із перших це питання досліджував Ф. Гоноболін, виокремлюючи 
“близьку” (відсутність перспективи, вузькість професійних інтересів) і “далеку” (віддалені мотиви, пер-
спективність праці, більша принциповість педагога) мотивації педагога [2]. Складності педагогічної діяль-
ності як суб’єктивний стан напруги особистості педагога, а також мотиви вибору професії, вдосконалення, 
ступінь задоволеності педагогічною професією досліджувала Н. Кузьміна [5]. Водночас С. Сисоєва, розу-
міючи мотиви як стимули дії механізму педагогічної творчості, як її специфічні мотиви зараховує: необ-
хідність реалізувати своє “Я”; бажання бути визнаним, захопленість своєю кар’єрою; прагнення досягнути 
найбільшої результативності в конкретних умовах педагогічної діяльності [14, с. 105]. Разом із тим окремі 
аспекти розуміння мотивації професійно-педагогічної діяльності педагога як підґрунтя для формування рів-
нів його професійно-педагогічної компетентності розглядаються у дослідженнях О. Агаркової, С. Демченко, 
В. Кудзоєвої, В. Семенової та ін. Але, незважаючи на помітну актуальність проблеми розвитку професійної 
мотивації в умовах реформування вітчизняної освіти, а також зростаючу кількість досліджень, присвячених 
визначенню особливостей формування мотивації педагогічних працівників, проведений аналіз психолого-
педагогічної літератури дає можливість стверджувати, що поглиблення наукової уваги у сучасних педагогіч-
них дослідженнях потребують питання, пов’язані з вивченням особливостей професійної мотивації викла-
дачів закладів вищої освіти; обґрунтуванням професійної мотивації як однієї з педагогічних умов розвитку 
професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти.

Мета статті – здійснення теоретичного аналізу професійної мотивації як педагогічної умови розвитку 
професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти. Мету статті конкре-
тизовано у таких завданнях: проаналізувати науково-педагогічну літературу, присвячену проблемі дослі-
дження професійної мотивації викладачів; охарактеризувати існуючий взаємозв’язок професійної мотивації 
і процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти.

Проведений аналіз наукової літератури дає змогу визначити як одну з важливих педагогічних умов розви-
тку професійно-педагогічної компетентності викладачів формування у них професійної мотивації до само-
освіти, саморозвитку і самореалізації у професійно-педагогічній діяльності в умовах підвищення кваліфікації.
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Сьогодні мотивація, зокрема мотивація педагога, є однією з фундаментальних проблем для вітчизняної 
і зарубіжної педагогіки та психології. Її значимість для освітньої практики настільки важлива, що увага 
дослідників до різноманітних аспектів цієї проблеми не послаблюється протягом десятиліть.

Звертаючись до визначення самого терміна, необхідно зазначити, що поняття “мотив” (від франц. motif, 
від лат. мovere – рухати, штовхати) означає внутрішнє спонукання до активності, діяльності, викликане 
потребою людини [15]. Як спонукальна сила людської діяльності мотив являє собою втілену, унаочнену 
потребу; “…те об’єктивне, у чому певна потреба конкретизується в певних умовах і на що спрямовується 
діяльність як на те, що її спонукає” [6, с. 292]; психологічне явище, що являє собою усвідомлене спонукання 
до певної діяльності [10, с. 32]. У мотивах конкретизуються, втілюються потреби, які не тільки визначають 
мотив, а й, своєю чергою, змінюються і збагачуються спільно зі змінами і розширенням кола об’єктів, що 
слугують їх задоволенню і способам задоволення. Як мотиви позначаються уявлення, ідеї, почуття і пере-
живання, інтереси, стимули – усе те, у чому знайшла своє втілення потреба [1]. Водночас мотив указує на те, 
з якою метою здійснюється діяльність і які цілі при цьому переслідуються.

Якщо мотив являє собою відносно стійкі прояви, атрибути особистості, то мотивація – це сукупність 
спонукаючих факторів, що визначають активність особистості (мотивів, стимулів, потреб, ситуативних чин-
ників, покликаних детермінувати поведінку особистості); процес спонукання людини до вчинення тих чи 
інших дій; складний соціально-психологічний, інтелектуальний, емоційний і вольовий акт, який потребує 
аналізу й оцінки альтернатив, відбору і прийняття рішень [15].

Виходячи з того, що мотивація є складним багаторівневим регулятором життєдіяльності людини, її пове-
дінки та діяльності, мотиваційна система особистості містить складнішу за звичайний перелік заданих моти-
ваційних констант будову й являє собою сферу, яка охоплює автоматично здійснювані установки, поточні 
актуальні прагнення, площину ідеального, яка виконує важливу для особистості функцію, надаючи сутнісну 
перспективу подальшому розвитку її спонукань [1; 6]. Усе це, з одного боку, дає змогу визначити мотивацію 
як складну, неоднорідну, багаторівневу систему стимулів, яка інкорпорує до свого складу потреби, мотиви, 
ідеали, інтереси, установки, прагнення, норми, цінності тощо, а з іншого – говорити про полімотивованість 
діяльності і поведінки особистості, а також про домінуючий  мотив у цій структурі. Отже, інтенсивність 
актуальної мотивації буде складатися із сили мотиву та інтенсивності ситуативних детермінант мотивації.

Прийнято розрізняти три рівні мотивації поведінки людини: перший рівень мотивації, початковий, відо-
бражає базова категорія «потреби»; другий рівень мотивації людини пов'язаний з її інтересами, третій рівень 
мотивації характеризують цінності або ціннісні орієнтації [15]. Водночас, розуміючи мотивацію як складний 
механізм взаємовідношення зовнішніх і внутрішніх спонукальних факторів діяльності, мотивацію викла-
дачів технічних закладів вищої освіти до розвитку у них професійно-педагогічної компетентності поді-
ляємо на екстринсивну (зовнішню) та інтринсивну (внутрішню). Екстринсивна мотивація ґрунтується на 
об’єктивних потребах (зовнішніх відносно до змісту професійної діяльності) викладача і виникає в резуль-
таті впливу об’єктивних стимулів, які зумовлюють та регулюють його професійну активність. Таким чином, 
професійно-педагогічна діяльність відбувається під впливом зовнішніх стимулів, а детермінанти поведінки 
перебувають поза суб’єктом. До екстринсивних мотивів викладача вищої школи можна віднести: очікування 
заохочень та винагород за успіхи у професійно-педагогічній, науковій, методичній діяльності; можливості 
безкоштовного стажування; залучення до заходів, спрямованих на професійний розвиток; прагнення уник-
нути можливих стягнень і покарань, критики з боку колег та ін. Інтринсивно вмотивованими є тільки ті 
форми професійної активності, які здійснюються викладачем заради самої діяльності. При цьому для осо-
бистості має значення діяльність сама по собі як явище, тоді як аспекти спонукання знаходяться у самому 
суб’єкті професійно-педагогічної діяльності. Іншими словами, інтринсивна мотивація ґрунтується на духо-
вних потребах і світоглядній позиції викладача, а не на зовнішніх заохоченнях. До інтринсивних мотивів 
варто віднести: усвідомлення соціальної важливості і значущості викладацької діяльності; прагнення до 
самореалізації, самоосвіти, самопроєктування; реалізацію власних здібностей; професійні цінності, ідеали, 
переконання; задоволення від процесу і результату професійно-педагогічної діяльності.

Особистість педагога являє собою не просту сукупність властивостей характеристик, а єдине цілісне 
утворення, логічним центром і основою якого є мотиваційна сфера, яка визначає її спрямованість [12]. 
У цьому контексті мотиваційна сфера педагога являє собою сукупність мотивів особистості і важливу харак-
теристику придатності до активної педагогічної діяльності, неперервного професійного розвитку.

Варто зазначити, що природа мотивації викладача вищої школи пов’язана з професійними мотивами 
(С. Ковальов), пізнавальними мотивами (А. Маркова), мотивами самоствердження, підвищення самооцінки 
(А. Маслоу). Водночас структура професійної мотивації викладача може бути представлена мотивами “хочу” 
(інтерес до педагогічної професії, викладацької діяльності, бажання займатися нею), “можу” (усвідомлення 
власних здібностей як таких, що відповідають вимогам), “потрібно” (усвідомлення суспільної значущості 
професійно-педагогічної діяльності) [7, с. 304]. Зокрема, пізнавальні мотиви зумовлюють зацікавленість 
у змісті і процесі педагогічної діяльності, призводять до позитивних емоцій, підвищення рівня активності 
і продуктивності діяльності. Тому під час організації процесу, спрямованого на розвиток професійно-педа-
гогічної компетентності викладачів, необхідно стимулювати зростання питомої ваги пізнавальних моти-
вів у структурі мотивації особистості викладача. Натомість мотиви досягнення виявляються у прагненні 



21

Випуск 74’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

до поліпшення результатів професійно-педагогічної діяльності, незадоволеності здобутим, наполегливості 
у досягненні цілей. При цьому С. Сисоєва вважає, що мотивація будь-якої діяльності передбачає два види 
мотивації: досягнення і запобігання невдачі. Формування мотивації досягнення авторка пов’язує з позитив-
ним емоційним станом особистості і високою насиченістю освітнього середовища спонукальними факто-
рами [13, с. 273–274].

У цьому контексті цікавою є позиція О. Орлова, який розглядає мотиваційну, сутнісну, цільову сфери 
діяльності педагога з позиції “особистісної цент рації”, що визначає напрям та простір особистісного розви-
тку і творчості освітян  [9, с. 158]. Центрацію педагога автор розуміє не тільки як професійну спрямованість, 
а й як зацікавленість, оберненість викладача до інших учасників освітнього процесу, служіння їхнім інтер-
есам, передумову і результат особистісного розвитку [9, с. 159].  На думку О. Орлова, існує сім основних 
центрацій педагога: егоїстична (ґрунтується на власних потребах та інтересах); бюрократична (заснована на 
інтересах (інструкціях) керівництва, адміністрації); конформна (в основі мотивації – інтереси, думки колег); 
авторитетна (основу становлять інтереси, запити батьків тих, хто навчається); пізнавальна (заснована на 
інтересах, вимогах засобів навчання і виховання); альтруїстична (базується на інтересах і потребах тих, хто 
навчається); гуманістична (спирається на інтереси і прояви своєї сутності і сутності інших учасників освіт-
нього процесу) [9, с. 158–159]. Спроможність педагога до якомога більшого поєднання таких центрацій дає 
змогу стверджувати про внутрішню мотивацію, високий рівень компетентності викладача.

Разом із тим як приклад визначення науковцями професійних мотивів педагогічних працівників варто 
навести позицію В. Кудзоєвої, відповідно до якої авторкою  визначаються мотиви, необхідні для виклада-
чів-початківців, як-от: усвідомлення цінностей педагогічної діяльності; задоволеність вибраною професією; 
досягнення вищого рівня професійно-педагогічних умінь і навичок; вольова активність, яка розкривається 
у здатності долати труднощі в процесі адаптації викладачів [4, с. 65].

Варто зазначити, що підставою для формування мотиву стають ціннісні орієнтації, які також відріз-
няються достатньою динамічністю. Водночас вони відіграють роль чинника, що регулює мотивацію осо-
бистості викладача. Як відображення взаємозв’язку між особистістю і суспільством ціннісні орієнтації 
виконують функції соціалізації, самовизначення, цілепокладання і мотивоутворення. Сукупність ціннісних 
орієнтацій як норм, які регламентують професійно-педагогічну діяльність викладача, відповідає цілісному 
характеру і проявляється як пізнавально-дієва система, що визначає відносини між усталеними поглядами 
на проблеми професійної освіти і професійно-педагогічною діяльністю викладача вищої школи [3].

На думку В. Ковальчук, основним у закладі вищої освіти є формування позитивної мотивації, мотивації 
пізнання, що є визначальним у процесі професійного саморозвитку [11, с. 13]. Ми переконані, що, розу-
міючи мотиви, які спонукають особистість викладача до професійної активності, можна цілеспрямовано 
впливати на її діяльність і поведінку, адже внутрішньо організовані процеси здійснюються за наявності 
спрямованості особистості викладача на розвиток його професійно-педагогічної компетентності.

Не викликає сумніву, що мотивація професійно-педагогічної діяльності викладача технічного закладу 
вищої освіти визначає рівень його професійно-педагогічної компетентності, а відповідно, і якість освіт-
ніх послуг, що ним надаються. При цьому мотивацію професійно-педагогічної діяльності викладача вищої 
школи можна розглядати як структуру, що вирізняється особливою складністю і містить цілу низку компо-
нентів: професійний, пізнавальний, соціально-моральний, утилітарний. До професійного компоненту зара-
ховуються мотиви, пов’язані безпосередньо із цінностями педагогічної професії. Пізнавальний компонент 
передбачає мотиви, що детермінуються пізнавальними потребами викладача. Соціально-моральний компо-
нент складається з мотивів професійного співробітництва, міжособистісного спілкування і соціальної адап-
тації. Утилітарний компонент представлений мотивами особистого добробуту і комфорту [7, с. 306].

Оскільки процес розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів освіти 
відбувається в умовах підвищення кваліфікації, варто зазначити позицію науковців, які визначають основні 
мотиви підвищення кваліфікації, спрямованої на набуття умінь і навичок, необхідних для виконання про-
фесійних функцій [13]: навчання для ліквідації розриву між вимогами посади та особистісними якостями, 
необхідними знаннями і уміннями; навчання для підвищення загальної кваліфікації; навчання для роботи 
у нових напрямах розвитку організації; навчання для засвоєння нових методів та прийомів виконання тру-
дових операцій [13, с. 206].

Як важливе джерело активності, прагнення до саморозвитку, самоствердження інтерес до процесу 
і результатів діяльності можна вважати дієвим мотивом професійно-педагогічної діяльності, активізація 
якого здатна забезпечити ефективність розвитку особистісно-мотиваційного компоненту професійно-педа-
гогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти.

Висновки. Здійснений теоретичний аналіз професійної мотивації як педагогічної умови розвитку про-
фесійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти дає можливість ствер-
джувати: важливою проблемою розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних 
закладів вищої освіти є відбір педагогічних умов, які забезпечують оптимальні параметри діяльності у про-
цесуальному, ресурсному і результативному аспектах; однією з педагогічних умов означеного розвитку 
є формування професійної мотивації до самоосвіти, саморозвитку і самореалізації у професійно-педагогіч-
ній діяльності в умовах підвищення кваліфікації; професійну мотивацію можна розглядати як структуру, що 
містить низку компонентів (професійний, пізнавальний, соціально-моральний, утилітарний). 
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Перспектива подальших досліджень полягає в обґрунтуванні всього комплексу педагогічних умов, забез-
печення яких сприяє розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін тех-
нічних закладів вищої освіти.
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Horokhivska Т. М. Professional motivation as a pedagogical condition for developing professional-pedagogical 
competency in lecturers from technical universities

The article theoretically analyzes professional motivation as a pedagogical condition for developing professional-pedagog-
ical competency in lecturers from technical universities. It describes the features of understanding differences between such 
concepts as “motive” and “motivation”. It considers the psycho-pedagogical literature on the problem of personal motivation. 
It finds that both Ukrainian and foreign researchers study motivation based on content-hierarchical (a set of motives stimulating 
a person’s behaviour) and processual-dynamic (a dynamic process; a mechanism for forming a motive) approaches and pre-
sents some relevant examples. Also, the article determines intrinsic (internal) and extrinsic (external) motivating factors (class-
es of motives) in professional activity. It indicates that motives are formed on the ground of sufficiently dynamic values-based 
orientations. It justifies the features of values-based orientations of lecturers from technical universities. Besides, the article 
shows that the motivation behind professional-pedagogical activity of lecturers from technical universities determines the levels 
of their professional-pedagogical competency and, as a result, the quality of educational services they provide. Importantly, 
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the article highlights that the motivation behind professional-pedagogical activity of lecturers from technical universities should 
be considered as a structure of certain complex components (professional, cognitive, social, moral, utilitarian). It characterizes 
the existing links between professional motivation and the process of developing professional-pedagogical competency in lec-
turers from technical universities. Finally, the article concludes that the effective motive for professional-pedagogical activity 
can be viewed as an important source of activity, a striving for self-development and self-realization, an interest in the process 
and results of activities. In turn, the activation of this motive can ensure the effective development of the personal and motiva-
tional component in professional-pedagogical competency of lecturers from technical universities.

Key words: professional-pedagogical competency, motive, motivation, values-based orientations, self-realization, lecturer, 
technical university, advanced training.
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ  
ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Розглянуто зміст професійної компетентності здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”. Проаналізовано 
та визначено поняття “компетентність”, “професійна компетентність”. Виділено групи компетентностей у під-
готовці фахівців педагогічного профілю, зокрема майбутніх бакалаврів із фізичної культури і спорту. Розглянуто 
та з’ясовано зміст професійної компетентності бакалаврів із фізичної культури та спорту.

У педагогічній літературі виділяють методичний, дослідницький, управлінський, інформаційний, комунікативний 
і освітній компоненти професійної компетентності, виділяють три рівні компетентності: загальна компетент-
ність, компетентність відносно предмета (у певній галузі знань) і компетентність у конкретній галузі. Незважаю-
чи на велику розмаїтість трактувань поняття “професійна компетентність”, загальновизнаними є такі її сутнісні 
характеристики: ефективне використання індивідуальних здібностей, що дає змогу плідно здійснювати професійну 
діяльність; володіння професійними знаннями, уміннями й навичками; гнучкість під час вирішення професійних про-
блем, здатність до співробітництва з колегами; інтегроване сполучення знань, здібностей і установок, оптимальних 
для виконання професійних функцій.

Галузь професійної діяльності бакалаврів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” складається з олімпій-
ської освіти, фізичної культури, спорту, рухової рекреації й реабілітації, пропаганди здорового стилю життя, сфери 
послуг, туризму, сфери управління тощо.

Завдяки внесеним фахівцями пропозиціям та уточненням у стандарт вищої освіти конкретизовано зміст та пере-
лік компетентостей, які мають сформуватися у здобувача. Серед переліку компетентностей такі: інтегральна ком-
петентність, загальні компетентності та спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

Визначення змісту професійної компетентності майбутнього бакалавра фізичної культури і спорту дає змогу зро-
бити процес її формування науково обґрунтованим, організованим і керованим, що сприятиме підвищенню якості під-
готовки фахівців відповідної галузі.

Ключові слова: професійна компетентність, компетенція, бакалавр із фізичної культури і спорту.

За останні роки у Державному стандарті вищої освіти відбулися певні перетворення, зокрема і щодо 
визначення переліку компетентностей, які мають сформуватися у здобувача під час навчання за визначе-
ними закладом вищої освіти освітніми програмами. У наукових дослідженнях ми знайшли різні позиції 
науковців щодо висвітлення проблеми формування компетентностей у майбутніх фахівців, зокрема спеці-
альності фізичної культури та спорту.

Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту 
сформулювали О. Ажиппо, П. Джуринський, Є. Захаріна, Р. Карпюк, А. Конох, В. Коробейнік, Є. При-
ступа, А. Сватьєв, Л. Сущенко, О. Тимошенко, Б. Шиян та ін. Проблему формування особистості студентів 
факультетів фізичного виховання та тренерів досліджували М. Волков, Н. Волянюк, Ю. Железняк, А. Корх, 
Л. Макаренко, В. Симонов, В. Топчіян, А. Цьось та ін.

До того ж окремі науковці здійснили низку дослідних розвідок у напрямі формування професійної ком-
петентності педагогів-тренерів із різних видів спорту: легкої атлетики (М. Куліков), спортивної аеробіки 
(Н. Гущіна, Т. Лисицька), боксу (П. Лужин, С. Топоров), плавання (Ж. Бережна), східних одноборств (І. Куз-
нецова) та ін. [3; 4].

Аналіз наукових праць засвідчує відсутність єдиного розуміння понять “компетентність”, “професійна 
компетентність”, її змісту та структури тощо, що становить відповідну проблему і породжує суперечності 
між фахівцями, які мають розробляти освітні програми для здобувачів вищої освіти. Гаранти освітньо-
професійних програм мають забезпечувати майбутнім бакалаврам розуміння основного фокусу освітньої 
програми, відповідних результатів навчання та компетентностей, які мають сформуватися під час здобуття 
вищої освіти. Розв’язання суперечностей дасть змогу розв’язати певні аспекти цієї проблеми.
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Мета статті – розглянути поняття “компетентність”, “професійна компетентність”; проаналізувати пере-
лік компетентностей майбутнього бакалавра з фізичної культури і спорту, їх зміст на підставі аналізу попе-
редніх досліджень та Стандарту вищої освіти.

Окрім ключових компетентностей, що проявляються, насамперед, у тому, як людина сприймає й оцінює 
світ за межами своєї професії, виділяють низку інших груп компетенцій, що мають уже безпосереднє від-
ношення до певної професійної діяльності.

Супутні компетенції є додатковими й індивідуальними для кожного працівника – це потенціал особис-
тості, минулий досвід людини, що дає змогу йому бути успішним у професійній діяльності.

О. Хуторський виділяє три рівні освітніх компетенцій відповідно до змісту освіти:
 – ключові – відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти;
 – загальнопредметні – відносяться до певного кола навчальних предметів і освітніх сфер;
 – предметні – часткові відносно двох попередніх рівнів компетенції, що мають конкретний опис і мож-

ливість формування в рамках навчальних предметів [7].
Слід відзначити, що, незважаючи на значну кількість досліджень, єдине визначення поняття “компе-

тентність” і “професійна компетентність” було до останнього часу відсутнє. Залежно від їх суб'єктивного 
трактування різні вчені називають ті або інші компоненти професійної компетентності. Так, Н. Кузьміна 
виділяє у структурі педагогічної компетентності спеціальну, психолого-педагогічну, диференційно-психо-
логічну, методичну групи й рефлексію педагогічної діяльності. А. Маркова у цьому аспекті виділяє спе-
ціальний (володіння професійною діяльністю на високому рівні, здатність проєктувати свій професійний 
розвиток), соціальний (володіння колективною професійною діяльністю й прийомами професійного спілку-
вання, сформованість соціальної відповідальності за результати своєї діяльності), особистісний (володіння 
досвідом особистісної саморегуляції, прийомами самовираження, саморозвитку, здатність протистояти про-
фесійним деформаціям особистості) й індивідуальний (володіння прийомами самореалізації й розвитку 
індивідуальності, творчого потенціалу, готовність до професійного зростання) складники [5].

Також у педагогічній літературі виділяють методичний, дослідницький, управлінський, інформаційний, 
комунікативний і освітній компоненти професійної компетентності. Х. Бауман виділяє три рівні компетент-
ності: загальну компетентність, компетентність відносно предмета (у певній галузі знань) і компетентність 
у конкретній галузі [1].

На основі аналізу досліджень структурних елементів професійної компетентності педагога (розкриті 
в дослідженнях С. Вершловського, Ю. Варданяна, В. Загвязинського, В. Кан-Каліка, Т.Каплуновича, 
К. Левітана, В. Сластьоніна, Р. Шерайзіної) В. Введенський виділяє компоненти ключових (базових) компе-
тентностей (компетенцій) для педагога, це: 1) комунікативні компетенції: орієнтування в соціальних ситу-
аціях, визначення особистісних особливостей і емоційного стану інших людей, вибір адекватних способів 
спілкування з ними й реалізація цих способів у процесі взаємодії, розподіл і концентрація уваги, звернення 
уваги до себе, встановлення психологічного контакту, культура мови; 2) інформаційні компетенції: обсяг 
знань і здатність до їх придбання за такими напрямами: про себе, про студентів (учнів) та їхніх батьків, про 
досвід роботи інших педагогів у науково-методичній площині, а також загальносвітоглядні; 3) регулятивні 
компетенції: цілепокладання, планування, мобілізація й стійка активність у досягненні результатів, оцінка 
результатів діяльності, рефлексія; 4) інтелектуально-педагогічна компетентність: комплекс інтелектуально-
логічної й інтелектуально-евристичної педагогічної компетентності (за В. Андрєєвим), а саме: аналіз і син-
тез, порівняння, абстрагування, узагальнення й конкретизація (інтелектуально-логічні); генерування ідей, 
аналогія, фантазія, подолання інертності мислення, критичність мислення (інтелектуально-евристичні); 5) 
операційна компетентність: набір дій, необхідних педагогу для здійснення професійної діяльності (тобто, по 
суті, педагогічні вміння): прогностичні, проєктивні, методичні, організаторські, педагогічної імпровізації, 
експертні дії [2].

Виходячи зі змісту зазначених груп, автор описує професійну компетентність як категорію, близьку 
(практично синонімічну) категоріям професійних здібностей і професійних умінь.

Незважаючи на велику розмаїтість трактувань поняття «професійна компетентність», загальновизна-
ними є такі її сутнісні характеристики:

1) ефективне використання індивідуальних здібностей, що дає змогу плідно здійснювати професійну 
діяльність;

2) володіння професійними знаннями, уміннями й навичками; гнучкість під час вирішення професійних 
проблем; здатність до співробітництва з колегами;

3) інтегроване сполучення знань, здібностей і установок, оптимальних для виконання професійних 
функцій.

У Методичних рекомендаціях за Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 щодо розро-
блення стандартів вищої освіти компетентність розглядається як здатність особи успішно соціалізуватися, 
навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей [6].

Спираючись на вищевикладені погляди про зміст професійної компетентності, у структурі професійної 
компетентності фахівця з фізичної культури й спорту науковці виділяють три групи компетентностей, кожна 
з яких передбачає оволодіння майбутніми фахівцями певними компетенціями:
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 – загальнопрофесійна (загальнонаукові й дослідницькі компетенції), що відповідає рівню фахівця з уні-
верситетською освітою; професійно орієнтована на всі основні групи напрямів підготовки й пов'язана з 
розв’язанням пізнавальних завдань, пошуком нестандартних рішень; визначає фундаментальність освіти;

 – загальногалузева (освітні й фізкультурно-спортивні компетенції), що відноситься до підготовки 
фахівців із фізичної культури й спорту, що інтегрує освітню (психолого-педагогічну) і фізкультурно-спор-
тивну науково-практичні сфери; включає орієнтацію в загальних теоретичних, соціально-економічних і 
організаційно-управлінських питаннях сфери фізичної культури й спорту й освітньої галузі, планування та 
організацію роботи колективу, ресурсне забезпечення діяльності, системи менеджменту якості праці і т. д.; 
забезпечує поліпрофесіоналізм, готовність до розв’язання загальнопрофесійних завдань (тієї їх сукупності, 
що повинен уміти вирішувати фахівець із вищою освітою у сфері фізичної культури й спорту) і створює базу 
для спеціалізації;

 – спеціальна (педагогічна, управлінська, рекреаційна компетенції), яка стосується виконання профе-
сійних функцій: а) учителя фізичної культури і тренера; б) керівника фізкультурно-спортивної організації, 
співробітника органів управління фізичною культурою й спортом; в) методиста (інструктора) з фізичної 
культури, організатора в спорткомітеті, муніципалітеті, на підприємствах і в організаціях, у суспільних фіз-
культурно-спортивних, молодіжних та інших організаціях, у культосвітніх установах і т. д.; г) методиста 
(інструктора) з лікувальної фізичної культури, що виконує функції реабілітації спортсменів [3].

Аналіз досліджень із питань формування професійної компетентністі тренерів із видів спорту дав змогу 
дійти висновку, що у її структурі науковці також виділяють орієнтаційну, розвиваючу, мобілізуючу та інфор-
маційну компетенції, проте у дослідженнях йдеться про майбутніх бакалаврів із фізичної культури і спорту.

Теоретичний зміст предметної сфери освітньо-професійних програм бакалаврів спеціаль-
ності 017 “Фізична культура і спорт” включає: знання із соціально-гуманітарних дисциплін, фундамен-
тальних та дисциплін професійної підготовки в обсязі, необхідному для вирішення професійно-приклад-

Таблиця 1
Перелік компетентностей для здобувачів вищої освіти першого  

(бакалаврського) рівня спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”

Інтегральна  
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної 
культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук 
із фізичного виховання і спорту та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні  
компетентності

1. Здатність учитися та оволодівати сучасними знаннями.
2. Здатність реалізовувати свої права й обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верхо-
венства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.
3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної сфери, її 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 
і технологій.
4. Здатність працювати в команді.
5. Здатність планувати та управляти часом.
6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
9. Навички міжособистісної взаємодії.
10. Здатність бути критичним і самокритичним.  
11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні  
(фахові, предметні) 

компетентності

1. Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.
2. Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях.
3. Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення.
4. Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного 
спорту для осіб, що їх потребують.
5. Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціональ-
ного харчування та інших чинників здорового способу життя. 
6. Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту.
7. Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.
8. Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.
9. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.
10. Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної куль-
тури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.
11. Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом.
12. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.
13. Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури 
і спорту.
14. Здатність до безперервного професійного розвитку.
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них та науково-дослідницьких завдань; знання законодавчих актів і нормативних документів; знання 
комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови, нави-
чки навчання, виховання та соціалізації особистості.

Подолання суперечностей та розбіжностей наукових здобутків щодо визначення змісту професійної ком-
петентності майбутніх бакалаврів із фізичної культури і спорту можливо лише за дотримання стандартів 
вищої освіти.

Серед компетентностей, які зазначені у Стандарті вищої освіти України для бакалаврів галузі 
знань 01 “Освіта/Педагогіка” спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, такі: інтегральна компетент-
ність, загальні компетентності та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Стандарт затверджено 
та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 № 567. Перелік та зміст компе-
тентностей представлено у табл. 1 [8].

Висновки. Стандарт вищої освіти України для бакалаврів галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” спеці-
альності 017 “Фізична культура і спорт” затверджено та введено в дію Наказом № 567 Міністерства освіти 
і науки України від 24.04.2019. Отже, визначення змісту професійної компетентності майбутнього бакалавра 
фізичної культури і спорту дасть змогу зробити процес її формування науково обґрунтованим, організова-
ним і керованим, що сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців відповідної галузі. Стандарт вищої 
освіти в подальшому дасть змогу закладам вищої освіти уникнути розбіжностей під час розроблення та вдо-
сконалення освітніх програм, оцінювання результатів навчання за відповідними спеціальностями.
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Grashchenkova Zh. V., Shutieiev V. V., Lenska O. V. The professional competence contents of future bachelors 
of  physical culture and sports

The article was considered the professional competence content of postgraduate students for Bachelor’s degree of Physical 
Culture and Sports. The concepts "competence", "professional competence" are analyzed and defined. The groups of compe-
tencies in the training of pedagogical specialists particular of future bachelors of physical culture and sports have identified. 
The structure and content of bachelor’s professional competence in physical culture and sports are considered and clarified.

The methodological, research, management, information, communication and educational components of professional com-
petence are made a point in the pedagogical literature, there are three levels of competence: general competence, competence 
in the subject (in a particular field of knowledge) and competence in a particular field. Despite of the considerable variety 
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of interpretations for the concept "professional competence" the following essential characteristics are generally recognized: 
effective usage of individual abilities which allows to carry out professional activity; to get know professional knowledge, skills 
and abilities; to be flexibility in solving professional problems, ability to cooperate with colleagues; integrated combination 
of knowledge, abilities and attitudes for optimal performing professional functions.

The field of professional activity for Bachelor's specialty 017 Physical culture and sports consists of Olympic education, 
physical culture, sports, motor recreation and rehabilitation, promotion of a healthy lifestyle, services, tourism management, etc.

Due to the proposals and clarifications were made by experts to the Standard of Higher Education for the first (bachelor's) 
level, the content and list of competencies must be formed for the applicant were specified. Among the list of competencies there 
are: integrated competence, general competences and special (professional, subject) competences.

The defined content of professional competence for the future bachelor of physical culture and sports are allowed to make 
the process of formation as scientifically grounded, organized and managed it will help to improve the quality of specialists’ 
training in an appropriate field.

Key words: professional competence, competence, Bachelor's degree in physical culture and sports.
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СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Статтю присвячено дослідженню культури забезпечення якості і прозорості вищої освіти. Автори досліджу-
ють ґенезу проблеми і європейський досвід у її вивченні і розробленні. Розглянуто європейські стандарти і рекоменда-
ції щодо внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти. Обґрунтовано ключову відповідальність закладів 
вищої освіти за внутрішнє забезпечення якості вищої освіти. 

Статтю присвячено вивченню стану і проблем здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності 
в Україні. На підставі результатів опитування показано реальну картину з управління якістю освіти та освітньої 
діяльності, що дає можливість визначити проблеми та окреслити необхідні шляхи їх вирішення.

Першим принципом менеджменту якості, покладеним в основу стандартів, є орієнтація на споживача. До спожи-
вачів діяльності закладу вищої освіти відносять як зовнішніх (роботодавці, держава і суспільство у цілому), так і вну-
трішніх (студенти, викладачі, керівництво ЗВО). Визначення ступеня задоволеності внутрішніх споживачів є одним із 
головних завдань менеджменту якості. Така оцінка необхідна для коригування дій в освітніх процесах ЗВО та внесення 
змін до управління організацією, освітніх програм і технологій навчання. Інформація про існуючі потреби та очікуван-
ня споживачів ВДПУ отримана за допомогою їх анкетування через певні проміжки часу або після закінчення вивчення 
окремих дисциплін.

Анкетування як один із механізмів моніторингу являє собою досить непростий процес. Це пов'язано з тим, що 
в анкетуванні визначальну роль відіграє людський фактор. Тобто «датчиком» під час проведення вимірювань виступає 
людина, а часто й оцінюється теж людина. Саме у цьому разі необхідно дуже ретельно та обережно підходити до 
оцінки отриманих результатів.

У статті представлено аналіз результатів опитування студентів Вінницького державного педагогічного уні-
верситету імені Михайла Коцюбинського Центром внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що функціонує 
у закладі.

Ключові слова: моніторинг, ЗВО, якість освіти, анкетування, результати опитування, студенти, освітні про-
грами, освітні послуги.

Швидкий розвиток світового суспільства викликав широкий інтерес до сучасного знання і гострої необ-
хідності в доступі до вищої освіти, що, своєю чергою, загострило проблему підвищення вимог до якості 
сучасних знань і системи освіти. Саме якість вищої освіти лежить в основі конкурентоспроможності євро-
пейської освіти.

Актуальність проблеми забезпечення якості і прозорості у вищій освіті підтверджується інтенсивною 
увагою вчених-педагогів як у Європі, так і в Україні. Це підтверджують численні європейські проєкти, 
зокрема проєкт “Національна гарантія якості і взаємна довіра у сфері вищої освіти в Україні (TRUST)” [4]. 
До завдань проєкту входить розроблення єдиної прозорої системи забезпечення якості української вищої 
освіти, яка відповідає загальноєвропейській академічній культурі і сприяє як процесу національної реформи 
вищої освіти, так і інтеграції України в європейський освітній простір. 

У працях вітчизняних дослідників О. Тихомирової, Е. Капітонова, Г. Зінченко, А. Зубкової, Л. Семова, 
М. Шаповал розглянуто такий складник організаційної культури, як культура якості, її вплив на систему 
освіти загалом та на професіоналізм педагогів зокрема.

Зарубіжні науковці Л. Харвеy та Б. Стенсакер, Й. Ланарèс, У. Ехлерс, П. Уеллс та Д. Флореа не тільки 
формулюють концепцію культури якості, а й розкривають питання формування культури процесу забезпе-
чення якості освіти.
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Л. Харвеy, Б. Стенсакер сформували базову теоретичну основу для розуміння концепції культури якості. 
Вони визначили різні підходи до розуміння культури якості та показали зв'язок між якістю і культурою. 
На думку дослідників, домінуюча проблема в питанні якості культури, а саме її сучасна інтерпретація, роз-
глядається як відповідь на виклики [7, с. 440]. 

При цьому варто зазначити, що всі ці та інші публікації стали своєрідним науковим відгуком-рефлек-
сією на конкретний міжнаціональний проєкт “Культура якості” (Quality culture), організований, проведений 
і проаналізований Європейською асоціацією університетів (ЄАУ) з 2002 по 2006 р. Серед цілей цього про-
єкту було підвищення конкурентоспроможності європейської освіти завдяки забезпеченню її якості через 
усвідомлення необхідності розвивати культуру і поширювати найкращий досвід у цій галузі, сприяти підви-
щенню якісного рівня і конструктивно допомогти університетам наблизитися до зовнішніх процедур забез-
печення якості і тим самим зміцнювати привабливість європейських університетів [6]. 

Кожна культура якості заснована на двох чітких елементах: по-перше, на сукупності загальних ціннос-
тей, переконань, очікувань і зобов'язань за якістю (психологічний аспект розуміння, гнучкість, участь, очіку-
вання і емоції); по-друге, на структурному або управлінському елементі (елементі управління) з чітко визна-
ченими процесами, які поліпшують якість і координують зусилля (по відношенню до завдань, стандартів 
і обов'язків певних людей, відділів та служб) [6, с. 10].

У вітчизняній літературі предметом культури якості займалася дослідна група, очолювана Т. Добком, 
у рамках національного проєкту ДОВІРА/TRUST. У посібниках “Імператив якості: вчимося цінувати і оці-
нювати вищу освіту” [3], “Від контролю до культури якості” [1] автори дали визначення цього явища і своє 
детальне аргументоване бачення його параметрів для українських вишів.

Питання формування нової культури для підвищення якості вищої освіти відповідно до принципів 
об'єктивності та прозорості, довіри, партнерства і колегіальної відповідальності в національному просторі 
вищої освіти України розглядається також у колективному вітчизняному новітньому інформаційно-аналі-
тичному огляді розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні за редакцією С. Калашнікової 
та В. Лугового [5].

Нині в Україні створюється національна модель управління якістю освіти, що ґрунтується на найкращих 
світових практиках та відповідає вимогам Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Із кожним роком 
зростає необхідність розвивати культуру якості освіти для всіх, хто залучений в освітній процес, удоскона-
лювати систему внутрішнього забезпечення якості у вищій освіті, постійно поліпшувати якість та прово-
дити процедури зовнішнього незалежного оцінювання якості міжнародними акредитаційними агентствами, 
що є запорукою підвищення конкурентоспроможності освітнього закладу.

Мета статті – аналіз забезпечення культури якості вищої освіти на основі онлайн-опитування студентів 
ОП “Фізична культура і спорт” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського прагне розвивати 
сучасну й якісну освіту. Культура якості освіти університету базується на європейських стандартах і реко-
мендаціях для внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, рекомендаціях експертів міжнародних акре-
дитаційних агентств. В університеті сформовано Центр внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 
який у своїй діяльності керується законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВДПУ. Також у своїй роботі Центр орієнтується на сучасні 
тенденції змін в освіті, студентоцентрованість навчання, створення індивідуальної освітньої траєкторії, 
переймає досвід інших ЗВО, в яких такі центри створено раніше.

Мета Центру полягає у реалізації стратегії і політики із внутрішнього забезпечення якості, встановлення 
відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам державних, європейських і міжнародних освітніх стан-
дартів, стейкхолдерів (держави, суспільства, ринку праці, учасників освітнього процесу).

У 2019 р. Центром проводилося анонімне онлайн-опитування студентів, які навчаються за освітньою 
програмою першого рівня ступеня вищої освіти бакалавра “Фізична культура і спорт”. У дослідженні брали 
участь 56 здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Анкета складалася з трьох блоків запитань: 
закритих, відкритих та оцінювання, які відповідають усім вимогам педагогічних вимірювань [2]. 

Деякі закриті запитання анкети та відповіді студентів представлено у табл. 1.
У відкритих запитаннях анкети студентам надавалася можливість запропонувати дисципліни, якими, на 

їхню думку, слід доповнити загальний блок. Вони запропонували такі дисципліни, як гімнастика, теорія 
і методика американського спорту, сучасні фітнес-технології. Професійний блок опитані бажають допо-
внити легкою атлетикою та футболом.

Респонденти назвали дисципліни, вивчення яких передбачало занадто великий обсяг самостійної роботи, 
це: анатомія, ІФК, право, рухливі ігри, ТМФВ.

Для підвищення якості підготовки за освітньою програмою респонденти запропонували збільшити кіль-
кість практичних занять, тренувань та спілкування зі студентами, залишити більше часу на відпочинок. 
Також вони зазначили, що варто було б задавати менше самостійної роботи, краще їх зацікавити, більше 
часу приділяти деяким дисциплінам та практиці, реформувати систему оцінювання, справедливо оцінювати 
знання студентів, а не їх особистість, більше уваги звернути на вивчення іноземної мови, деякі дисципліни 
розділяти на два семестри.
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Оцінюючи за п’ятибальною шкалою певні твердження, студенти орієнтувалися на таку градацію: зовсім 
не задоволений – 1, повністю задоволений – 5. Результати оцінювання подано в табл. 2.

На питання: «Чи мають Ваші викладачі необхідний рівень професіоналізму?» відповіді були такими: 
так, усі мають – 60 %, більшість викладачів має – 38,2 %, більшість викладачів не має належного рівня 

Таблиця 1
Відповіді студентів на закриті запитання анкети

№ Закриті питання анонімної анкети К-сть 
студ.

Так,  
%

Ні,  
%

Інше,
%

1. Чи ознайомлювались Ви з освітньою програмою на сайті ВДПУ чи інших 
ресурсах? 56 96,4 3,6 -

2.
Чи залучали Вас особисто чи органи студентського самоврядування до 
процесу перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її 
якості як партнерів?

56 51,8 48,2 -

3. Чи сформована культура якості вищої освіти у ВДПУ? 56 98,2 1,8 -

4. Чи забезпечено Вам можливість формування індивідуальної освітньої тра-
єкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін? 56 94,6 5,4 -

5. Чи відповідає фактичне навантаження досягненню цілей та програмних 
результатів навчання? 56 94,6 3,6 1,8

6. Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) освітньої програми 
(ОП) для успішної роботи за фахом? 56 94,6 3,6 1,8

7. Чи дотримується, на Вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП Вашої 
спеціальності? 56 87,5 10,7 1,8

8. Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої спеціальності з її реальним 
змістом? 56 87,3 7,3 5,4

9. Освітнє середовище у ВДПУ дає можливість задовольнити Ваші потреби 
та інтереси? 56 92,9 7,1 -

10.
Укажіть, чи вживає університет конкретних заходів, щоб з’ясувати, яким 
є реальний обсяг навантаження студентів, чи вистачає їм часу на само-
стійну роботу?

56 85,7 14,3 -

11. ВДПУ залучає до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців? 56 83,9 16,1 -

12. На лекційних заняттях викладачами практикуються проблемні питання, 
дискусії, відповіді на запитання студентів? 56 90,9 9,1 -

13.
На практичних, семінарських та лабораторних заняттях викладачі аналізу-
ють сильні та слабкі сторони виступів студентів, виконання контрольних 
робіт та індивідуальних завдань?

56 92,9 7,1 -

14. Правила проведення контрольних заходів чіткі й зрозумілі та є доступними 
для всіх учасників освітнього процесу? 55 85,5 12,7 1,8

15. Правила проведення контрольних заходів послідовно дотримуються під 
час реалізації освітньої програми? 56 85,2 11,1 3,7

Таблиця 2
Результати оцінювання студентами за п’ятибальною шкалою, %

№ Питання анкети для оцінювання 1 2 3 4 5

1. Наскільки Ви задоволені організацією освітнього процесу (розклад занять) 
у ВДПУ? 1,8 1,8 8,9 42,9 44,6

2. Наскільки Ви задоволені якістю навчально-методичного забезпечення 
(забезпечення навчальною літературою) у ВДПУ? 0 3,6 8,9 33,9 53,6

3. Наскільки Ви задоволені інноваційністю методів викладання у ВДПУ? 0 7,1 12,5 33,9 46,4
4. Наскільки Ви задоволені доступом до Інтернету у ВДПУ? 8,9 14,3 26,8 30,4 19,6

5. Наскільки Ви задоволені можливостями працювати на комп’ютерах 
у ВДПУ? 1,8 10,7 21.4 33,9 32,1

6. Наскільки Ви задоволені матеріально-технічною базою (стан навчальних 
аудиторій та обладнання) у ВДПУ? 0 8,9 21,4 25 44,6

7. Наскільки Ви задоволені якістю викладання іноземної мови у ВДПУ? 0 5,4 19,6 28,6 46,4

8. Наскільки Ви задоволені якістю викладання професійно-практичних дис-
циплін у ВДПУ? 1,8 3,6 5,4 37,5 51,8

9. Наскільки Ви задоволені організацією та місцем проходження практики 
у ВДПУ? 1,8 1,8 7,3 23,6 65,5

10. Наскільки Ви задоволені організацією науково-дослідної роботи студентів 
у ВДПУ? 0 1,9 13,0 29,6 55,6
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професіоналізму – 0 %, важко відповісти – 1,8 % опитаних. Цікавою є думка опитаних про успішну педаго-
гічну діяльність викладачів ВДПУ. Її критеріями спортсмени виділили розуміння студентів, справедливість, 
сучасність, кваліфікацію, впевненість у своїх силах, глибину моральних якостей, уміння цікаво донести 
інформацію, досвід, уміння бути собою, працювати зі студентами, досягати взаєморозуміння. 

Висновки. Своєю думкою студенти можуть позитивно вплинути на якість викладання. Їхня думка важ-
лива для закладу вищої освіти, оскільки студенти мають реальну можливість підвищити якість навчальних 
занять, запропонувати бажані зміни та висловити власні думки щодо відвіданих занять у відповідях на від-
криті запитання. Проте варто зазначити, що студенти молодших курсів інколи дають ті пропозиції, які вже 
враховані на старших курсах. Усе ж такі опитування сприяють розвитку культури якості освіти для всіх, хто 
залучений в освітній процес, удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
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Hubina S. I., Stepanchuk Yu. S. The state of providing a quality of quality of higher education
The article focuses on the issue of culture in ensuring quality and transparency of higher education. The authors trace 

the genesis of the issue and European experience in its researching and developing. The article attempted to the scientific under-
standing of the European standards and guidelines for internal and external quality assurance of the high education. The key 
responsibility of institutions for internal quality assurance is discussed.

The article is devoted to the study of the state and problems of education quality and educational activity management in 
Ukraine. The authors, based on the results of surveys, show a real picture of education quality and educational activity manage-
ment, which enables to identify problems and outline the necessary ways to solve them.

The main principle of quality management lying at the basis of the standards is consumers’ orientation. The consumers 
of the activity of higher educational institution include both external (employers, the state and society in general), and internal 
consumers (students, teachers, management of HEE). 

One of the main tasks of quality management is determining the degree of satisfaction of internal consumers. This kind 
of assessment is necessary to adjust the actions taken in HEE educational process and to make changes in the management, 
educational programmes and teaching technologies. Information about current needs and expectations of VSPU consumers is 
obtained through the survey conducted at certain time intervals or on completion of certain disciplines. 

Implementing a questionnaire, as one of the monitoring mechanisms, is a rather complicated process. This is due to the fact 
that the human factor plays a decisive role in questionnaires. This means that a person acts as a “sensor” in the measurement, 
and quite often the object which is assessed is a person himself. In this case the results should be evaluated very carefully 
and thoroughly. 
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The article presents the analysis of the results of the survey of the students of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi 
State Pedagogical University conducted by the Center of internal quality assurance system of education, which operates in 
the institution.

The article is devoted to the study of the state and problems of education quality and educational activity management. 
The authors, based on the results of surveys, show a real picture of education quality and educational activity management, 
which enables to identify problems and outline the necessary ways to solve them.

Key words: monitoring, HEE, quality of education, questionnaire, results of the survey, students, educational programmes, 
educational services.
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню педагогічної діагностики для визначення рівня сформованості 
професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. З’ясовано, що ефективність 
професійної підготовки майбутніх фахівців суттєво залежить від діагностичного інструментарію тієї підготовки, 
яку використовують дослідники.

При формуванні діагностичного інструментарію підбиралися методики, які не лише охоплювали всі сторони 
досліджуваного об’єкта, а й взаємно доповнювалися, були раніше апробованими, доступними для використання та не 
потребували громіздких процедур їх обробки. При виборі методик акцент було зроблено на самодіагностичні методи-
ки, які спонукатимуть магістрантів до самооцінної діяльності, що дозволить максимально враховувати пріоритети 
особистісного та професійного саморозвитку, самостійної регуляції процесу самопізнання і самоаналізу.

Обґрунтовано та запропоновано здійснювати оцінювання професійної підготовки майбутніх магістрів середньої 
освіти з фізичної культури за трьома рівнями: низький, середній і високий. 

До складу діагностичного інструментарію професійної компетентності майбутніх магістрів середньої осві-
ти з фізичної культури увійшли методика діагностики мотивації до успіху (за Т. Елерсом); тест-опитувальник для 
визначення рівня професійної спрямованості студентів (за Т. Д. Дубовицькою); тестові завдання для визначення рівня 
сформованості знань із професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури (авторські 
завдання); діагностична картка оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів 
середньої освіти з фізичної культури за процесуально-операційним критерієм; шкала емоційного відгуку (за А. Мегра-
бяном і Н. Епштейном); методика «КОЗ-2»; діагностика лідерських здібностей» (за Є. Жаріковим та Е. Крушельниць-
ким; діагностика стресостійкості особистості» (за О. Р. Абдуліною та Н. В. Єлісєєвою).

Ключові слова: педагогічна діагностика, сформованість професійної компетентності, майбутні магістри серед-
ньої освіти з фізичної культури.

Сучасні процеси модернізації національної педагогічної освіти передбачають формування майбутніх 
професіоналів на підставі компетентнісного підходу та впровадження вимог Болонського процесу в освітню 
діяльність. Одним із пріоритетів Болонського процесу є контроль якості освіти, що характеризує ефектив-
ність освітньої діяльності закладу вищої освіти. 

Для перевірки ефективності освітньої діяльності актуальною є потреба у використанні дієвого діагнос-
тичного інструментарію. Від результатів діагностики здебільшого залежать перспективи подальшого розви-
тку національної педагогічної освіти загалом та закладу вищої освіти зокрема. 

У педагогічній теорії і практиці різні аспекти використання діагностичного інструментарію розглядалися 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. 

Дослідження педагогічної діагностики в основному зводиться до вимірювання рівнів засвоєння репро-
дуктивних знань і вмінь студентів, що перешкоджає впровадженню ефективної системи професійної під-
готовки педагогічних кадрів. Сучасні вимоги до організації освітнього процесу потребують переорієнтації 
процесу навчання з інформативної форми передачі знань на розвиток творчої особистості, здатної само-
стійно здобувати нові знання, створювати власний освітній творчий продукт, адекватно його діагностувати 
та оцінювати. Нині існує обмежена кількість публікацій, в яких розглядається проблема комплексної діа-
гностики професійної компетентності студентів (магістрантів) педагогічних спеціальностей.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні діагностичного інструментарію для визначення 
рівня сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури.

Поняття “діагностика” (від грец. “diagnostikos” – здатний розпізнавати) запозичене з медицини. Діагнос-
тика як компонент структури освітньої програми полягає в корекції педагогічного процесу.

Під діагностичною діяльністю розуміють процес, під час якого (з використанням діагностичного інстру-
ментарію або без нього), дотримуючись необхідних наукових критеріїв якості, педагог спостерігає за учнями 
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та проводить анкетування, опрацьовує результати спостережень та опитувань і повідомляє про отримані 
результати з метою описати поведінку, пояснити їхні мотиви або передбачити поведінку в майбутньому.

Зважаючи на специфіку цього дослідження, особливе значення має поняття “педагогічна діагностика”. 
Ми погоджуємося з В. М. Галузяком та    І. Л. Холковською, які зазначають, що педагогічна діагностика – це 
особливий вид діяльності, який полягає у встановленні ознак, що характеризують стан і результат вихо-
вання, та дає змогу на цій основі прогнозувати можливі відхилення, визначаючи шляхи їх попередження, 
а також корегувати педагогічний процес з метою підвищення якості підготовки фахівців [1, с. 5].

Використання педагогічної діагностики на практиці, як вважає I. Rasulov, створює умови для якісного 
оволодіння студентами необхідними компетентностями [3]. 

Заслуговує уваги класифікація методів педагогічної діагностики, запропонована О. Ю. Єфремовим, який 
виділяє декілька груп методів: 

1. Методи збору діагностичної інформації (спостереження, опитування, експеримент, аналіз документів, 
аналіз результатів діяльності).

2. Методи обробки та оцінювання діагностичної інформації (методи шкал, рейтингове оцінювання, 
методи математико-статистичної обробки).

3. Методи презентації і накопичення результатів діагностики (у формі діагнозу або заключення про акту-
альний стан, особливості особистості або групи).

4. Методи використання результатів діагностики (безпосередній психолого-педагогічний вплив, опо-
середкований вплив; координація і планування психолого-педагогічних дій, прогнозування, рекомендації, 
рішення).

5. Методи оцінки достовірності результатів діагностики (експертний метод, аналіз результатів діяльності, 
контрольні заходи, спостереження, статистичний аналіз) [2, с. 15–17].

В основу процесу формування діагностичного інструментарію оцінювання сформованості професійної 
компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури закладаються їх компоненти, кри-
терії та показники (табл. 1). 

Таблиця 1
Критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів  

середньої освіти з фізичної культури
Компоненти Критерії Показники

Мотиваційний Мотиваційно- 
ціннісний

Бажання працювати за професією та підвищувати кваліфікацію
Усвідомлення суспільної значущості професії для гармонійного розвитку молоді 
та дітей
Потреба у розробці та ефективному використанні існуючих форм, методів і засо-
бів фізичного виховання
Потреба у постійному саморозвитку та самовдосконаленні через інноваційну 
діяльність
Прагнення до успіху у професійній діяльності

Гносеологічний Інтелектуально- 
знаннєвий

Володіння науковим тезаурусом фізичного виховання
Повнота, глибина та науковість знань щодо використання форм, методів і засо-
бів фізичного виховання
Обізнаність з нормативними документами, які регулюють професійну діяльність 
у закладах освіти

Креативно- 
діяльнісний

Процесуально- 
операційний

Професійні вміння та навички стосовно виконання обов’язків викладача фізич-
ного виховання ЗВО чи вчителя фізичної культури ЗЗСО
Вміння та навички до планування та організації фізкультурно-спортивної роботи 
у закладі освіти
Вміння та навички творчого використання форм, методів, засобів і технологій 
фізичного виховання
Навички до позитивного сприйняття нововведень і змін у педагогічній  
діяльності

Особистісний Соціально- 
психологічний

Здатність до емпатії
Комунікативні та організаторські здібності
Лідерські якості
Стресостійкість у професійній діяльності

При формуванні діагностичного інструментарію підбиралися методики, які не лише охоплювали всі 
сторони досліджуваного об’єкта, а й взаємно доповнювалися, були раніше апробованими, доступними для 
використання та не потребували громіздких процедур їх обробки. При виборі методик акцент було зроблено 
на самодіагностичні методики, які спонукатимуть магістрантів до самооцінної діяльності, що дозволить 
максимально враховувати пріоритети особистісного та професійного саморозвитку, самостійної регуляції 
процесу самопізнання і самоаналізу.
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Багаторівневість оцінювання знань, вмінь і навичок магістрантів в освітньому процесі забезпечує 
об’єктивність та якість цього процесу, але для системних наукових досліджень оптимальним є розподіл на 
три рівні: низький, середній і високий.

Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної куль-
тури за мотиваційно-ціннісним критерієм доцільно здійснювати за допомогою двох методик: «Методика 
діагностики мотивації до успіху» (за Т. Елерсом) і «Тест-опитувальник для визначення рівня професійної 
спрямованості студентів» (за Т. Д. Дубовицькою).

Методика «Діагностики мотивації до успіху» передбачає 41 твердження, з яким респондент погоджується 
або заперечує залежно від прийнятого рішення. За кожен збіг із ключем нараховується один бал, що свідчить 
про наявність вимірюваної якості. При обрахуванні суми не враховуються результати за 9-ма твердженнями.

Тест-опитувальник для визначення рівня професійної спрямованості магістрантів складається 
з 20 суджень і запропонованих варіантів відповідей. Підрахунок показників опитувальника здійснюється 
відповідно до ключа, де “так” означає позитивні відповіді (правильно; мабуть, правильно), а “ні” – негативні 
(мабуть, неправильно; неправильно). За кожен збіг із ключем нараховується один бал. Чим вищий сумарний 
бал, тим вищий рівень професійної спрямованості. Відповіді на два питання (1, 20) при обробці результатів 
не враховуються.

Для визначення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти 
з фізичної культури за інтелектуально-знаннєвим критерієм, зважаючи на специфіку цього дослідження, 
нами були розроблені «Тестові завдання для визначення рівня сформованості знань з професійної підго-
товки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури» (авторська розробка).

Тестові завдання для визначення рівня сформованості знань з професійної підготовки майбутніх магі-
стрів середньої освіти з фізичної культури включали два блоки питань: щодо знань, пов’язаних із профе-
сійною діяльністю викладачів з фізичного виховання закладів вищої освіти, та знань, пов’язаних із профе-
сійною діяльністю вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти загальною чисельністю 
50 питань із профільних дисциплін освітньо-професійної програми 014.11. «Середня освіта (фізична куль-
тура)», зміст яких охоплював матеріали лекційних, семінарських занять і самостійної роботи магістрантів. 

Кожне тестове завдання передбачало 4 варіанти відповідей, з яких лише одна була правильною. За кожну 
подану правильну відповідь магістранту зараховували 1 бал. За сумою набраних балів визначався рівень 
сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури за 
інтелектуально-знаннєвим критерієм. 

Для оцінювання рівня сформованості професійних вмінь і навичок майбутніх магістрів середньої освіти 
з фізичної культури нами було розроблено та застосовано «Діагностичну картку оцінювання рівнів сфор-
мованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури за проце-
суально-операційний критерієм» (авторська розробка), яка включала два блоки питань: вміння та навички, 
пов’язані з професійною діяльністю викладачів з фізичного виховання закладів вищої освіти, та вміння 
і навички, пов’язані з професійною діяльністю вчителів фізичної культури закладів загальної середньої 
освіти загальною чисельністю 15 питань, що відображають основні професійні функції викладача фізич-
ного виховання закладу вищої освіти чи вчителя фізичної культури закладу загальної середньої освіти. 

Оцінювання здійснювалося шляхом сумування балів, виставлених двома експертами (керівником педа-
гогічної практики від закладу вищої освіти та керівником педагогічної практики від бази практики), а також 
самооцінки майбутніх магістрів. За сумою балів (середнього арифметичного значення) визначався рівень 
сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури за 
процесуально-операційним критерієм.

Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної куль-
тури за соціально-психологічним критерієм здійснювався шляхом діагностування рівня емпатії, комуніка-
тивних, організаторських і лідерських здібностей, а також визначення стресостійкості особистості. 

Для діагностування рівня емпатії використовувалася методика «Шкала емоційного відгуку» (за А. Мегра-
бяном і Н. Епштейном). Опитувальник складається з 25 тверджень закритого типу як прямих, так і зворот-
них. За допомогою ключа опитувальника визначається сума набраних балів респондентом. 

Для діагностування рівня комунікативних та організаторських здібностей використовувалася методика 
«КОЗ-2». Методика містить 40 питань, які мають організаторські та комунікативні шкали.

Для діагностування рівня лідерських здібностей використовувалася методика «Діагностика лідерських 
здібностей» (за Є. Жаріковим та Е. Крушельницьким). Методика містить 50 висловів. За кожну відповідь, 
що збігається з ключем, нараховується 1 бал. 

Для діагностування рівня стресостійкості використовувалася методика «Діагностика стресостійкості 
особистості» (за О. Р. Абдуліною та Н. В. Єлісєєвою). Опитувальник складається з 18 ситуацій і 6 можливих 
реакцій на ситуацію. Необхідно було вибрати найбільш підходящий варіант відповіді. 

Загальний рівень сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти 
з фізичної культури доцільно розраховувати шляхом складання балів за всіма визначеними критеріями. Від-
повідно до одержаної суми балів визначався рівень сформованості професійної компетентності майбутнього 
магістра середньої освіти з фізичної культури: високий, середній, низький.
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Висновки. Педагогічній діагностиці сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів 
середньої освіти з фізичної культури належить одна з провідних ролей у забезпечені якості освітнього 
процесу, що реалізовує заклад вищої освіти. Науково-методична обґрунтованість діагностичних процедур 
і методик вивчення професійної компетентності буде забезпечувати оперативність і динамізм управління 
системою їх професійної підготовки, своєчасне виявлення можливих деформацій та їх коригування у про-
цесі особистісно-професійного саморозвитку. 

Подальші дослідження полягатимуть в експериментальній перевірці ефективності запропонованого діа-
гностичного інструментарію сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої 
освіти з фізичної культури.
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Dutchak Yu. V. Pedagogic diagnostics of formation of professional competence of future secondary education 
masters in physical culture 

The article deals with theoretic substantiation of diagnostic tool set to define the level of formation of professional com-
petence of future secondary education masters in physical culture. It has been revealed that efficiency of professional training 
of future specialists significantly depends on diagnostic tool set of the aforementioned training, which is used by researchers. 

The issue of diagnostic tool set for professional training has been the object of research of both native and foreign research-
ers. At the same time different aspects have been analyzed. At formation of diagnostic tool set, we selected methods that not only 
encompass all aspects of the researched object, but also supplemented one another, had been previously tested, were available 
for use, and did not call for complex procedures related to their processing. At selection of methods, we focused on self-diagnos-
tics methods that induce masters to hold self-evaluation activity, which allows maximum consideration of priorities of personal 
and professional self-development, independent regulation of the process of self-cognition and self-analysis. 

Structural components, criteria, and indices of professional competence of future secondary education masters in physical 
culture have been defined. It has been substantiated and put forth to evaluate professional training of future secondary educa-
tion masters in physical culture by three levels: low, average and high. 

Diagnostic tool set of professional competence of future secondary education masters in physical culture comprises: meth-
ods of diagnostics of motivation for success (by T. Ellers); quiz-test to define the level of students’ professional orientation (by 
T. D. Dubovytska); tests to define the level of formation of knowledge in professional training of future secondary education 
masters in physical culture (author’s tests); diagnostics card for evaluation of the level of formation of professional competence 
of future secondary education masters in physical culture by procedural and operational criterion; the scale of emotional 
feedback (by A. Megrabanyan and N. Epstein); “КОЗ-2” methodology; diagnostics of leadership abilities (by Ye. Zharikov 
and E. Krushelnytskyi); diagnostics of person’s stress-resistance (by O. R. Abdulina and N. V. Yeliseyeva).

Key words: diagnostics tool set, pedagogic diagnostics, professional competence, future secondary education masters 
in physical culture.
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РОЛЬ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ В ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Надано огляд головних тенденцій у розвитку суспільства, які зумовлюють необхідність змін в системі підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти в Україні: перехід до інформаційного суспільства, формування “індивідуалізованого 
суспільства”, підвищення конкуренції на ринку праці та зростання безробіття, постійне зростання функціональних 
вимог до працівників у зв’язку з динамічними змінами в соціально-економічній системі, прагнення роботодавців брати 
на роботу фахівців із досвідом роботи. Метод проєктів розглядається як такий, що дозволяє підвищити якість під-
готовки соціальних працівників і сформувати креативних, самостійних, готових до практичної діяльності фахівців. 

Охарактеризовано метод проєктів, спираючись на праці Дж. Дьюї, а також праці сучасних науковців. З’ясовано, 
що метод проєктів базується на ідеї самостійного пошуку учнями вирішення тієї чи іншої практичної або теоретич-
ної проблеми. Визначено головні вимоги та етапи його застосування. Надано опис головних етапів становлення під-
готовки студентів за спеціальністю «Соціальна робота» у закладах вищої освіти в Україні та зроблено висновок про 
особливості її здійснення на сучасному етапі. 

Підкреслено важливість застосування методу проєктів в умовах певної теоретичної невизначеності, яка власти-
ва соціальній роботі на сучасному етапі. Обґрунтовано важливість використання методу проєктів для формування 
загальних і спеціальних компетенцій майбутніх соціальних працівників, а також для їх підготовки до майбутньої прак-
тичної діяльності.

Надано огляд практик застосування методу проєктів при підготовці соціальних працівників у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна під час вивчення окремих навчальних дисциплін і проходження виробничої 
практики.

Ключові слова: інформаційне суспільство, індивідуалізоване суспільство, система освіти, фахівець, соціальна 
робота, метод проєктів, загальні компетенції, спеціальні компетенції.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства можна простежити певні тенденції, які зумовлю-
ють необхідність змін у підготовці фахівців у закладах вищої освіти, в тому числі соціальних працівників. 

Існує глобальна тенденція, яка пов’язана з переходом від техногенної цивілізації до інформаційної 
та формуванням так званого “індивідуалізованого суспільства” [1]. В таких умовах актуалізується необ-
хідність переходу від системи індустріальної освіти до нової освітньої системи, яка відповідає ключовим 
умовам інформаційного суспільства та пропонує практично орієнтоване знання. У цій системі класична 
педагогіка поступається місцем когнітивній педагогіці, головне завдання якої – створення умов для реалі-
зації пізнавальних здібностей та ефективної самоорганізації учня, надання універсальних інструментів для 
розв’язання життєвих завдань. 

На відміну від системи освіти індустріальної доби, в новій системі затребуваною є не фактологічна пара-
дигма освіти, а методологічна, яка орієнтована на оволодіння майбутніми фахівцями насамперед методо-
логією професійної діяльності, формування в них практичних навичок і здатності ухвалювати креативні 
рішення. В основі організації системи освіти відбувається перехід від «конвеєрного принципу організації 
та функціонування на принцип персоналізації з боку менеджменту освіти», а також до індивідуалізованої 
взаємодії учасників освітнього процесу [2].

Також можна виокремити й певні тенденції, які характеризують розвиток ринку праці в Україні: поси-
лення конкуренції на ринку праці та зростання безробіття, постійне ускладнення функціональних вимог 
до працівників у зв’язку з динамічними змінами в соціально-економічній системі, прагнення роботодавців 
брати на роботу фахівців із досвідом роботи тощо. 

Все це зумовлює необхідність змін у системі вищої освіти, які повинні спрямовуватися на підвищення 
якості підготовки, в тому числі соціальних працівників, на підготовку креативних, самостійних, готових до 
практичної діяльності фахівців. Завдяки здійсненню такої підготовки заклади освіти сформують важливу 
в сучасних умовах конкурентну перевагу для своїх випускників, а також забезпечать собі провідні позиції 
на ринку освітніх послуг серед інших закладів освіти. Одним із ефективних методів здійснення такої під-
готовки є метод проєктів.

Вивченню різних аспектів підготовки фахівців за спеціальністю “Соціальна робота” присвячено багато 
статей вітчизняних науковців: С. П. Архіпової, В. Н. Багрій, О. П. Бартош, О. А. Дубасенюк, І. А. Ларіоно-
вої, Г. В. Локарєвої, І. Б. Савельчук, Л. І. Романовської та інших. Незважаючи на досить велику кількість 
цих публікацій, теоретичному аналізу ролі проєктного методу в процесі підготовки соціальних працівників 
у закладах вищої освіти присвячено, на наш погляд, не досить уваги. Крім того, майже відсутні публікації, 
в яких представлений огляд практичного застосування цього методу в процесі підготовки соціальних пра-
цівників у закладах вищої освіти в Україні. 

Мета статті – обґрунтувати значення проєктного методу в процесі підготовки фахівців із соціальної 
роботи у закладах вищої освіти України та охарактеризувати особливості його практичного застосування.
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Засновником проєктного методу в педагогіці є відомий американський філософ, соціолог і педагог 
Дж. Дьюї (1859-1952 рр.). Центральною ідеєю поглядів Дж. Дьюї є ідея корисності, в тому числі й освіти. 
Головною ідеєю в педагогічній концепції Дж. Дьюї є ідея «навчання справами», «продуктивне навчання», 
яка полягає в тому, що в процесі навчання діти не тільки повинні здобувати знання, але мають також вчитися 
їх використовувати. 

Дж. Дьюї зазначав, що заняття, спрямовані виключно на запам’ятовування фактів та істин, не мають нія-
кої соціальної вигоди та сприяють розвитку егоїзму, нездорового суперництва між учнями. Майже єдиним 
мірилом успіху тут є порівняння результатів зубріння або ж результатів складання іспиту, щоб можна було 
побачити, чия дитина була найуспішнішою в збиранні та накопиченні великої кількості відомостей [5, с. 26]. 

Інша справа, коли “здійснюється активна спільна робота, в процесі якої формується дух вільного спіл-
кування, обмін ідеями, думками, висновками, успіхами і невдачами попередніх досліджень” [5, с. 26–27]. 
Саме така форма активної роботи, на думку Дж. Дьюї, забезпечує оновлення школи, створює для учнів мож-
ливість отримати не відірване від життя знання, а для суспільства – отримати корисний результат у вигляді 
активних, творчих, самостійних, відповідальних і підготовлених громадян.

Завдяки Дж. Дьюї у багатьох країнах світу змінився підхід до здійснення освіти та набув широкого розви-
тку метод проєктів. В основу методу проєктів покладено ідею самостійного пошуку учнями вирішення тієї 
чи іншої практичної або теоретичної проблеми. Цей метод орієнтований на самостійну діяльність учнів – 
індивідуальну або групову, яку вони здійснюють протягом певного періоду часу. Щоб досягти потрібного 
результату, учням слід здобувати необхідні знання, координувати свою роботу. Завдання педагога полягає 
в тому, щоб організовувати і спрямовувати діяльність учнів.

Метод проєктів у сучасній педагогіці – це метод, який спрямований на розвиток пізнавальних і творчих 
навичок студентів, формування в них умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інфор-
маційному просторі, а також критично мислити [3]. 

Як зазначає Є. С. Полат, метод проєктів – це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність 
студентів, які виступають в якості партнерів. Така діяльність має певну спільну мету – вирішення проблеми, 
що має значення для всіх учасників проєкту, а також узгоджені методи та способи її досягнення [7].

З точки зору О. П. Буйницької, метод проєктів – це організаційна форма роботи, навчально-пізнавальна, 
дослідницька або творча діяльність студентів, які мають спільну мету, застосовують однакові методи і спо-
соби діяльності, спрямовані на досягнення спільного результату, необхідного для вирішення важливої про-
блеми [3]. 

Авторка виокремлює такі загальні вимоги до використання методу проєктів: наявність актуальної прак-
тичної або гносеологічної проблеми, для розв’язання якої необхідні інтегровані знання, здійснення пошу-
кової роботи; значущість результатів (практична, пізнавальна, теоретична); самостійна робота студентів, 
яка може здійснюватися індивідуально, в парах або в групі; наявність кінцевої мети проєктів; використання 
дослідницьких методів; результати виконаних проєктів мають бути відповідно оформлені та захищені [3].

З точки зору О. М. Пехоти використання методу проєктів включає такі етапи: 1) обґрунтування про-
єкту: формулювання мети, завдання, його соціальної значущості, визначення теми, робочої групи, розподіл 
завдань між учасниками; 2) пошуковий: здійснення дослідження проблеми, збору інформації, вибір опти-
мального варіанту виконання проєктного завдання, розроблення плану роботи над проєктним завданням, 
добір матеріалів, вибір форми презентації результатів проєкту; 3) технологічний: здійснення діяльності кож-
ним учасником проекту згідно зі встановленим планом роботи, підготовка презентації результатів проєкту; 
4) заключний: проведення презентації проєкту, оцінка результатів виконання проєкту, досягнень учасників 
робочої групи [8].

Таким чином, метод проєктів орієнтований на вирішення певної реально існуючої проблеми, що потре-
бує інтегрованих знань і є предметом творчого пошуку студентів. 

Соціальна робота як професійна діяльність з’явилася в Україні на початку 1990-х років, коли Держкомп-
раці СРСР вніс до Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців нові кваліфікаційні 
характеристики: “фахівець із соціальної роботи” та “соціальний працівник”. У 1991 році в Україні була 
введена нова спеціальність «соціальна робота», підготовку за якою почали поступово здійснювати заклади 
освіти України. Можна виокремити принаймні три головні етапи в становленні підготовки за спеціальністю 
«Соціальна робота» в Україні [10]:

З 1991 року до 2000 року – формування нової для України спеціальності “Соціальна робота” за напрямом 
“Соціологія” та пропедевтичної моделі підготовки соціальних працівників; 

З 2001 року до 2010 року – становлення спеціальності “Соціальна робота” в межах напряму “Соціальне 
забезпечення” та розвиток інтегративної моделі підготовки соціальних працівників;

З 2011 року – донині – розвиток спеціальності “Соціальна робота” за напрямом “Соціальна робота” та онов-
лення підготовки соціальних працівників відповідно до проблематики власне цієї професійної діяльності. 

Таким чином, з 2011 року здійснюється переорієнтація в підготовці соціальних працівників, яка отримує 
відносно самостійний статус. 

Стрімкий розвиток фахової підготовки з соціальної роботи в сучасній Україні зумовлений загострен-
ням соціальних проблем і соціально-небезпечних явищ у суспільстві, підвищенням значущості соціальної 
роботи в якості професійної діяльності, яка спрямована на їх вирішення. В той же час слід зазначити, що 
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головні труднощі здійснення підготовки соціальних працівників у закладах освіти пов’язані з тим, що вона 
здійснюється в умовах певної невизначеності, що зумовлено становленням теорії соціальної роботи, транс-
формацією українського суспільства, проведенням реформаційних заходів у системі соціального забезпе-
чення та захисту населення, в системі освіти тощо. 

На наш погляд, в умовах становлення теорії соціальної роботи використання методу проєктів вигля-
дає досить перспективним у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, адже дозволяє останнім 
здійснювати творчу пошукову роботу та самостійно формувати систему інтегрованих теоретико-приклад-
них знань для вирішення обраної проблеми. 

Важливість використання методу проєктів при підготовці соціальних працівників пов’язана також з тим, 
що він в умовах переходу до так званої “компетентісної моделі навчання” дозволяє сформувати важливі для 
сучасного фахівця з соціальної роботи загальні та спеціальні компетенції. Так, завдяки застосуванню цього 
методу в процесі навчання у студентів можуть бути сформовані найважливіші загальні освітні компетенції, 
які є досить затребуваними в умовах професійної та соціальної мобільності та значно розширюють можли-
вості працевлаштування майбутніх фахівців в умовах дії згаданих вище тенденцій у розвитку суспільства 
та ринку праці. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі сформовано декілька концепцій, які визначають найважливіші 
освітні компетенції. Так, згідно Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компе-
тенції для навчання протягом усього життя” до загальних компетенцій, зокрема, віднесені навчання заради 
здобуття знань; ініціативність та практичність [9]. 

У методології TUNING, яка була розроблена в межах європейського освітнього проєкту з аналогічною 
назвою, до загальних компетенцій було віднесено здатність навчатися та самонавчатися; здатність генеру-
вати нові ідеї (креативність); здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; 
здатність працювати автономно; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосову-
вати знання на практиці; здатність працювати в команді; здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструк-
тивному ключі та інші [6, с. 49].

Метод проєктів є важливим інструментом формування спеціальних компетенцій фахівців із соціальної 
роботи. Так, в якості прикладу спеціалізованих компетенцій зі спеціальності “Соціальна робота”, формування 
яких можливе завдяки використанню методу проєктів, можна, спираючись на стандарт підготовки бакалав-
рів за спеціальністю “Соціальна робота”, навести здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особли-
вості та ресурси клієнтів; здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні 
методи їх вирішення; здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері тощо [11]. 

Проєктний метод є корисним й у процесі практичної підготовки майбутніх соціальних працівників 
у тому сенсі, що завдяки йому здійснюється імітація практик соціальної роботи в державних і комуналь-
них службах, громадських організаціях соціального спрямування, які досить часто пов’язані з самостій-
ним пошуком соціальними працівниками шляхів вирішення соціальних проблем або проблем клієнта, 
роботою в команді тощо. 

Кафедра соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна здійснює підготовку студентів за спеціальністю “Соціальна робота” освітнього рівня “бака-
лавр” із 2002 року. У процесі підготовки студентів викладачі кафедри активно використовують метод про-
єктів у межах багатьох навчальних дисциплін та організації практики студентів. 

Так, в межах навчальної дисципліни “Соціальне проєктування та фандрайзинг” студенти в сформованих 
групах самостійно обирають актуальні соціальні проблеми та розробляють соціальні проєкти і фандрайзин-
гові кампанії до них, здійснюють презентацію отриманих результатів. При цьому самостійна робота проєк-
тних груп над соціальним проєктом здійснюється послідовно на семінарах після знайомства з відповідним 
матеріалом на лекційних заняттях. Роль викладача полягає в тому, щоб надати необхідний теоретико-мето-
дологічний матеріал щодо технологій соціального проєктування та фандрайзингу на лекційних заняттях 
та організовувати й спрямовувати діяльність студентських проєктних груп на семінарських заняттях.

Доцільним є використання проєктного методу і під час викладання блоку управлінських навчальних дис-
циплін, зокрема предмету “Менеджмент соціальної роботи”. Система управління є одним із найскладніших 
елементів організаційної структури, особливо в аспекті менеджменту персоналу організацій, які здійсню-
ють соціальну роботу. Це зумовлюється специфікою професійної діяльності фахівців, комплексом професій-
них і кадрових ризиків та високим рівнем емоційності та стресовості у взаємодії з різними групами клієнтів. 

Отже, принципи та методи управління в організаціях цього типу мають визначатися цими особливос-
тями. Шляхом застосування методу проєктів у вивченні дисципліни “Менеджмент соціальної роботи” 
студенти не тільки намагаються розв’язати ту чи іншу управлінську проблему, але й детальніше вивчають 
структуру організації, принципи та стилі управління, культуру й характер взаємодії фахівців із зовнішнім 
середовищем. 

Кожна проєктна група обирає певну організацію, яка здійснює соціальну роботу (територіальний центр, 
соціальна служба, реабілітаційний центр тощо), досліджує її структуру, аналізує зовнішнє та внутрішнє 
середовище, розробляє управлінський проєкт (наприклад, модель оцінки результативності діяльності спів-
робітника організації чи модель мотивації соціальних працівників) і презентує його на семінарському занятті 
з подальшим обговоренням у навчальній групі. 
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Цікавим є досвід застосування методу проєктів у процесі викладання курсу “Методи та технології соці-
альної роботи”. Більшість тем із цієї дисципліни потребують самостійної роботи студентів з вирішення 
конкретних проблем, а саме складання соціального прогнозу розвитку клієнта, сім’ї чи соціального процесу, 
складання плану соціальної профілактики негативних соціальних явищ, розробки алгоритму реабілітацій-
них програм тощо. 

Так, при вивченні теми “Технологія соціального прогнозування” студентам пропонуються завдання, 
в яких вони мають продемонструвати здатність не тільки діагностувати конкретну ситуацію, але й прогно-
зувати її подальший розвиток у короткостроковій і довгостроковій перспективі. В ході опрацювання лекцій-
ного матеріалу та наукових джерел студенти усвідомлюють, що створення соціально значущих прогнозів 
не можливе без оцінки наявних ресурсів, проведення діагностики об’єкта, який вивчається. Тому складання 
соціального прогнозу потребує від студентів комплексного, творчого та командного підходу. Оцінка результа-
тивності виконаного завдання відбувається колегіально та прозоро для всіх учасників навчального процесу.

У межах виробничої практики, яка традиційно здійснюється на базі державних і муніципальних соціаль-
них служб та громадських організацій соціального спрямування міста Харкова, також застосовується метод 
проєктів. Представники баз практики знайомлять студентів з актуальними проблемами цільових груп своєї 
організації, для вирішення яких студенти розробляють власні соціальні проєкти, а також долучаються до 
їх реалізації. Наприклад, у 2019/2020 навчальному році студенти готували соціальні проєкти в межах про-
ведення акції “Щедрий вівторок”. Усі соціальні проєкти були розміщені на сайті Української біржі благо-
дійності для збору коштів [4].

Висновки. Отже, метод проєктів відіграє важливу роль у процесі теоретичної та практичної підготовки 
майбутніх соціальних працівників в умовах становлення теорії соціальної роботи, трансформації україн-
ського суспільства, змін на ринку праці тощо. Його використання дозволяє студентам самостійно сформу-
лювати міждисциплінарне теоретико-прикладне знання для вирішення обраної проблеми, а також набути 
необхідних для сучасного фахівця з соціальної роботи загальних і спеціальних компетенцій, підготуватися 
до здійснення практичної діяльності. 
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Yevdokymova I. A., Butylina O. V., Plakhova O. M. The role of project method in training of social workers
It is suggested the overview of the main trends in society that necessitate changes in the system of training in higher edu-

cation institutions in Ukraine, namely: the transition to the information society, the formation of “individualized society”, 
increasing competition in the labor market and rising unemployment, the constant growth of functional requirements to employ-
ees in connection with the dynamic changes in the socio-economic system, the desire of employers to hire professionals with 
experience. The project method is considered as one that allows to improve the quality of training of social workers and to form 
creative, independent, and ready for practical activities specialists.

The project method is characterized based on the work of J. Dewey, as well as the work of modern scientists. The main 
requirements and stages of its application are determined. It was found that the project method is based on the idea of students’ 
independent search for a solution to a practical or theoretical problem. 

It is described the main stages of formation of preparation on “Social work” specialty in higher education institutions in 
Ukraine and the conclusion about the features of its realization at the present stage is made. The importance of applying the pro-
ject method in the conditions of the theoretical uncertainty that is inherent to social work at the present stage is emphasized. The 
importance of using the project method for the formation of general and special competencies of future social workers, as well 
as for their preparation for future practical activities is substantiated.

An overview of the practices of applying the project method in the training of social workers at V. N. Karazin Kharkiv 
National University during the study of certain disciplines and work practice is given.

Key words: information society, individualized society, education system, specialist, social work, project method, general 
competencies, special competencies.
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Зайцева Н. В., Симоненко С. В., Супрун О. М.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття присвячена аспектам цифровізації навчального процесу у закладах вищої освіти та розвитку цифро-
вої грамотності майбутніх фахівців інженерної галузі. В умовах стрімкого переходу на дистанційні форми співро-
бітництва та спілкування через карантинні обмеження також пропорційно підвищується і рівень вимог освітньої 
та професійної сфер до вмінь та навичок користувачів ресурсами інформаційно-комунікаційних технологій. Найбільш 
нагальними в обох сферах є наступні діяльності: комунікація, пошук інформації, її обробка і презентація результатів, 
колаборація, навчання і самонавчання. У представленій статті проаналізовано ряд цифрових ресурсів (серед яких 
лідери ринку та перспективні онлайн-сервіси) для здійснення вищевказаної критично-аналітичної та творчої діяль-
ності. На основі опитування здобувачів вищої освіти у галузі інженерії Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного було встановлено, що студенти майже стовідсотково оснащені засобами 
відеозв’язку та гарнітурою для навчання у режимі онлайн, а також здатні самостійно освоїти нові навчальні додат-
ки, проте надають перевагу фокусній демонстрації викладачем переваг та функціоналу представленого програмного 
забезпечення для вивчення конкретної дисципліни.

Наведено досвід використання у курсах “Іноземна мова” та “Іноземна мова професійного спрямування” (англій-
ська) найбільш ефективних на сьогоднішній день ресурсів дистанційної освіти – платформи “Moodle” та сервісу віде-
оконференцій “Zoom”. Також проаналізовано шляхи підвищення рівня цифрової грамотності здобувачів освіти через 
прищеплення їм інтересу до англомовних онлайн-продуктів та формування умінь користування важливими для май-
бутньої професійної діяльності цифровими ресурсами та інтернет-технологіями з метою самонавчання або створен-
ня якісного сучасного продукту. 

Ключові слова: цифровізація, цифрова грамотність, дистанційне навчання, цифровий ресурс, інформаційно-кому-
нікаційні технології, комунікація, колаборація, самонавчання.

Одним із глобальних викликів 2020 року стало обмеження можливості для спілкування і співробітництва 
у звичному повсякденному режимі офлайн внаслідок карантинних заходів. Відповіддю на численні про-
блемні ситуації стала дигіталізація (цифровізація) більшості сфер особистого та професійного життя людей 
у всьому світі, в освітній сфері виходом став швидкий перехід навчальних закладів на дистанційну форму 
навчання та у режим відеоконференцій. За результатами завершення навчального року в Україні стало зро-
зуміло, що дистанційне навчання в нашій державі має ряд недоопрацювань і перешкод, серед яких – недо-
статній рівень цифрової грамотності серед здобувачів освіти, у тому числі – вищої.

Метою статті є аналіз цифрових ресурсів та сервісів та програмного забезпечення, імплементація яких 
у процес викладання іноземних мов є доцільною, і представлення набутих навичок роботи з інформаційно-
комунікаційними технологіями, які можуть стати у великій нагоді користувачам в умовах швидко прогресу-
ючої цифровізації академічної, професійної та публічної сфер.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у глобальному масштабі та спрощений 
доступ до них широких верств користувачів завдяки наявності мобільних версій додатків підвищив інтерес 
науковців та флагманів освіти до таких понять як “цифрова грамотність”, “цифрова компетентність”, 
“цифрова культура” – серед закордонних студій слід відзначити роботи Д. Белшоу (D. Belshaw), Ш. Гіра 
(Ch. Gere), Г. Крібера та Р. Мартіна (G. Creeber&R. Martin) [2, 7, 4].

Серед вітчизняних дослідників питаннями підвищення умінь та навичок українців користування цифро-
вими ресурсами займаються В. Биков, Д. Галкін, М. Лещенко, П. Матюшко, О. Овчарук, В. Ребрина та ін. 
Зокрема, В. Биков, М. Лещенко, а також П. Матюшко, М. Чошанов та ін. є провідниками цифрової педаго-
гіки – науки “про закономірності передачі та сприймання освітнього досвіду, що відбувається у фізичній 
і віртуальній реальностях на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій” [3]. М. Чоша-
нов визначає електронну дидактику та проектування педагогічних процесів [6] як окремі основні компо-
ненти цифрової педагогіки. Саме цифровій грамотності присвячений ряд методичних видань освітніх уста-
нов з питань електронної освіти та стратегічних досліджень різних країн [5; 6; 1], що містять роз’яснення 
щодо понятійно-термінологічного апарату галузі педагогіки, яка стає все більш актуальною.

Європейська комісія [5, c. 8] визначає цифрову грамотність як “навички, необхідні для досягнення 
цифрової компетентності”, а саме основні навички застосування інформаційно-комунікаційних техноло-
гій та використання комп’ютерів для “пошуку, оцінки, зберігання, виготовлення, представлення та обміну 
інформацією, а також для спілкування та участі в мережах спільної роботи через Інтернет”. Незважаючи 
на передування розвинення навичок ІКТ формуванню цифрової компетентності, ми спиратимемося на вже 
звичне в академічній галузі синонімічне використання термінів “цифрова грамотність” та “цифрова ком-
петентність”. Існує також декілька багатокомпонентних визначень цифрової грамотності (компетентності) 
з урахуванням саме набору визначальних навичок.
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Г. Дженкінс (Н. Jenkins) та ін. [9] розробили найбільш прозору, на нашу думку, концепцію, визначивши, 
що цифрова грамотність залежить від сформованості трьох типів практично орієнтованих навичок:

– навички взаємодії з комп’ютером та будь-якими іншими пристроями, за допомогою яких можна вийти 
в мережу або створювати цифрові артефакти;

– навички взаємодії з програмним забезпеченням, що уможливлюють роботу з різноформатним контен-
том;

– універсальні навички роботи з цифровими технологіями, зокрема конструювання, розроблення цифро-
вого онлайн чи офлайн-середовища.

Треба взяти до уваги також модель цифрової грамотності Рене Хоббс, яка визначає цифрову грамот-
ність як “сукупність життєвих навичок, необхідних для повноцінної участі у суспільстві, насиченому медіа 
та інформацією” [8]. До таких життєво і суспільно необхідних навичок Хоббс зараховує, наприклад, кри-
тичне, креативне та оцінне мислення:

1) аналізувати та оцінювати (наприклад, якість та достовірність контенту);
2) створювати та співпрацювати (здатність до авторства та колаборації); 
3) користуватися та ділитися – створювати контент у різних формах, використовуючи мову, зображення, 

звук та нові цифрові інструменти та технології;
4) застосовувати етичне судження – усвідомлювати соціальну відповідальність в Інтернеті, отримувати 

доступ до інформації, розміщуючи та обмінюючись матеріалами та розуміючи інформацію та ідеї.
Беручи до уваги практичний та соціально вагомі аспекти, у представленому дослідженні для презен-

тування власного досвіду імплементації елементів цифрової освіти у навчання студентів інженерних спе-
ціальностей спиратимемося на визначення A. Grech: людина, що демонструє цифрову грамотність, може 
“використовувати технологію стратегічно для пошуку та оцінки інформації, підключатися та співпрацювати 
з іншими, продукувати та ділитися оригінальним контентом, а також використовувати Інтернет та техноло-
гічні засоби для досягнення багатьох академічних, професійних та особистих цілей” [5, c. 10].

Навички, які формуються сьогодні у підлітковому віці (переважно завдяки шкільним завданням, меншою 
мірою самостійно або за допомогою особистих контактів), у здобувачів вищої освіти повинні вдосконалю-
ватися і доповнюватися цілеспрямовано під час навчання (у вигляді творчих завдань, модулів самостійної 
роботи, пошуково-аналітичної та наукової діяльності) – це глобальна мета застосування інформаційно-кому-
нікаційних технологій у навчальному процесі в університеті, оскільки наявність високого рівня цифрової 
грамотності є передумовою швидкого орієнтування випускника українського закладу вищої освіти в щіль-
ному потоці інформації і, відповідно, адекватної реакції на виклики професійної та суспільної сфери.

Більш сфокусовані цілі – прищеплення здобувачам вищої освіти звички як до споглядального, так і до 
активного видів діяльності, які є сьогодні базою професійного співробітництва і переведені з особистого 
формату в опосередкований, з аналогового – в цифровий, з відкладеного – у ‘live’ або ‘online’. Ми виділяємо 
п’ять вирішальних діяльностей:

1. Комунікація. Користування месенджерами є звичним для молоді і, незважаючи на стрімку зміну най-
більш затребуваних месенджерів та соціальних мереж (наприклад, Skype був частково витіснений Telegram, 
а додаток для обміну миттєвими повідомленнями Signal лише набирає популярність в Україні), сьогоднішні 
студенти швидко адаптуються до відмінностей та інновацій у функціоналі комунікаційних ресурсів, що 
з’являються на ринку. Натомість, наприклад, користування електронною поштою є незатребуваним серед 
першокурсників – приблизно третина вступників не мають власної адреси електронної пошти, використо-
вуючи дані батьків. Втім, отримавши корпоративну електронну адресу університету для спілкування з адмі-
ністративних та організаційних питань, для комунікації з відділами та підрозділами (наприклад, запитів до 
електронної наукової бібліотеки) та входу до системи дистанційної освіти (на сьогоднішній день, електро-
нна адреса є опцією для реєстрації поряд з обліковими записами у соціальних мережах та спільнотах), ново-
явлені студенти відзначають корисність і зручність користування всіма перевагами електронної скриньки.

2. Пошук інформації. Розпочавши навчання в університеті, студенти стикаються з великою кількістю 
завдань, де новітня інформація, доступна лише у мережі Інтернет, є передумовою подальшої навчальної 
діяльності. Навички більшості першокурсників обмежуються користуванням пошуковим рядком, без вико-
ристання пошуку за тегами або за сторінкою тощо.

В умовах сьогодення здобувач вищої освіти повинен вміти користуватися наступними ресурсами:
– пошукові системи (у тому числі іншомовні),
– довідкові ресурси (у тому числі ілюстровані, наприклад, інженерного спрямування),
– тлумачні та перекладні ресурси (принаймні, англійською мовою),
– ресурси навчальних установ та бібліотек України та світу,
– ресурси державних, суспільних та приватних установ та організацій,
– ресурси підприємств у галузі визначеної спеціалізації.
3. Обробка інформації і презентація результатів. В обов’язковому порядку абітурієнт повинен вміти корис-

туватися офісними пакетами додатків (наприклад, Microsoft Office або його альтернативами – LibreOffice, 
FreeOffice, WPS Office, Calligra, OfficeSuite.) Текстові документи, розрахункові таблиці, презентації – нави-
чки ефективної роботи з ними є передумовою успішного оволодіння більш складним професійно-орієн-
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тованим програмним забезпеченням. Крім цього, у процесі навчання у закладі вищої освіти потенційний 
фахівець повинен вміти компресувати і візуалізувати інформацію у вигляді постеру, інфографіки, короткого 
відео навчального характеру – сьогодні найбільшу палітру можливостей і простоту використання пропо-
нують саме онлайн редактори (Prezi, Canva, Haiku Deck, Keynote, Youtube редактор, Video Tool Box і т.ін.).

4. Колаборація. Навички співробітництва потребують широкої обізнаності з використання цифрових 
ресурсів – у першу чергу це колабораційні платформи, широко використовувані організаціями та підприєм-
ствами (Ryver, Confluence, Podio, Unified Communications, Common Data Environment, Go SoapBox) і більш 
складні інструменти управління проектами (Bitrix24, Workzone, Planfix Worksection, Active Collab). Серед 
численних функцій такого програмного забезпечення – організація роботи над пріоритетними завданнями 
і поетапного звітування, розподіл задач, коментування і обмін інформацією і файлами.

5. Навчання і самонавчання. Ресурси, що сьогодні є популярними як серед здобувачів вищої освіти, так 
і серед інших категорій населення у рамках концепцій постійного оновлення знань і підвищення власної про-
фесійної компетенції та усе більш глобального усвідомлення нагальності навчання протягом життя, стають 
усе більш доступними: від вебінарів до онлайн-стажувань, від майстер-класів до дистанційного навчання 
у провідних університетах світу (наприклад, курс можна пройти безкоштовно, але за додаткові навчальні 
матеріали, підсумковий іспит та отримання диплому стягується плата). 

В умовах пандемії та карантину освіта та самоосвіта стали найбільш затребуваними і, відповідно, най-
більш прогресуючими сферами (поява групових відеодзвінків у месенджерах (Viber – до 20 учасників), 
збільшення кількості учасників відеоконференцій – (у TrueConf безкоштовно для 1000 учасників), тимча-
сова безоплатність (Google Meet – до 30 вересня 2020 року) або тимчасовий доступ до функціоналу преміум 
акаунтів (навчальна платформа Kahoot!).

Одним з новітніх інструментів, що отримали у 2020 році визнання широкого кола освітян та здобувачів 
знань усіх рівнів освіти, стали сервіси миттєвого обміну повідомленнями та відеоконференцій.

Ознайомлення з принципами роботи сервісів відео конференцій стало одним з викликів у період каран-
тину – студенти, які і раніше використовували відеодзвінки (групові, зокрема, наприклад у Skype), мали 
терміново навчитися принципам (і, що не менш важливо, етикету) участі у навчальній діяльності на заміну 
аудиторним заняттям та принципам контролю знань у режимі онлайн. У Таврійському державному агро-
технологічному університеті імені Дмитра Моторного було проведено ґрунтовне дослідження технічних 
можливостей студентів та викладачів, і на основі порівняння характеристик декількох сервісів було обрано 
платформу “Zoom”. Результати опитування співробітниками деканатів серед студентів інженерних спеціаль-
ностей на початку карантинного періоду показали, що лише 87 % здобувачів вищої освіти мають швидкісний 
та безперебійний Інтернет, а переважна більшість молоді, що мешкає у сільській місцевості користується 
мобільним Інтернетом; більше половини студентів (72 %) не мали вебкамер. Серед викладачів готовність 
користуватися Zoom для навчальної діяльності у середині березня 2020 року була майже стовідсотковою 
(94 %). На період весняної сесії кількість користувачів безперебійного Інтернету та власників обладнання 
для відеоконференцій (вебкамер та гарнітури для якісного аудіозв’язку) суттєво зросла – за результатами 
підсумкових контролів 92 % студентів мали відеозв’язок, 100 % викладачів та адміністративних співробіт-
ників (секретарі деканатів, заступники деканів), що проводили відеоконтроль заліків та іспитів, були забез-
печені ресурсами для відеофіксації заходів. Такий зріст пояснюється розумінням серйозності епідеміологіч-
ної ситуації і потенційної необхідності продовження навчання у режимі відеоконференцій і у наступному 
навчальному році.

Технічне забезпечення було не єдиним викликом організації навчального процесу: здобувачі вищої освіти 
мали швидко опанувати розширені можливості ресурсів дистанційного навчання – Zoom та Moodle.

Так, у Zoom функції перегляду та демонстрації екрану, сумісного редагування документу, позначки 
готовності відповісти, відповідей у чаті, перегляду сторонніх ресурсів, передачі файлів та текстових повідо-
млень усім учасникам або окремому партнеру по навчальній діяльності мали бути додатково представлені 
та затреновані зі студентами.

У зв’язку з терміновим і дуже інтенсивним запровадженням Zoom та з метою удосконалення процесу 
впровадження нових додатків та програмного забезпечення у навчальний процес, студенти інженерних спе-
ціальностей відповіли на питання з власного досвіду першого користування Zoom:

1. На питання чи користувалися респонденти сервісами відеоконференцій із використанням навчальних 
функцій 96 % студентів відповіли негативно. Серед досвідчених користувачів – студенти, які займалися 
з репетиторами з іноземних мов та студенти-співробітники крупних підприємств, що практикують групові 
наради.

2. Друге питання – яким чином має відбуватися інтеграція студентської аудиторії у роботу з новими 
додатками або програмним забезпеченням – виявило неочікувані результати:

44 % респондентів висловилися за самонавчання у зручному, самостійно обраному форматі (текстовий 
опис роботи на україномовному вебсайті / у соціальній мережі; перегляд відеороліку у Youtube; перегляд 
навчального ролику на офіційній (як правило, англомовній) сторінці розробника; пояснення більш досвід-
ченого у користуванні ресурсом одногрупника / друга);
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14 % підтримали ідею про організований тренінг (за необхідності, ряд навчальних семінарів) з доскона-
лого вивчення можливостей та особливостей додатку (проведений для групи або курсу викладачем кафедри 
ІТ або співробітником деканату);

42 % висловилися за презентацію функціоналу визначеного програмного забезпечення викладачами 
з предметів (адже викладач акцентує саме ті опції та можливості, які будуть визначальними для навчальної 
діяльності з його предмету).

Отже, можна дійти висновку, що здобувачі вищої освіти здатні самостійно навчитися базовим принципам 
користування одними Інтернет ресурсами завдяки інформації з інших вебресурсів, але потребують настанов 
викладача щодо доцільної та ефективної імплементації додатку, прийомів щодо його продуктивного колегі-
ального застосування у академічній навчальній діяльності та для самоосвіти.

Зважаючи на вже широко відомі навчальні сервіси, найбільш надійними ресурсами в освітній сфері зали-
шаються платформи дистанційного навчання (Moodle, Canvas LMS, LearnDash). Їх перевага у тому, що вони 
інтегрують інформативні, навчальні та контролюючі ресурси.

Найбільш широко застосовуваною в українських закладах вищої освіти є платформа “Moodle”, яка була 
створена у 2001 і з того часу вдосконалюється, пропонуючи своїм користувачам (як укладачам навчальних 
курсів, так і здобувачам знань) зручний інтерфейс, широкі можливості синхронної та асинхронної навчаль-
ної діяльності та, що є важливою вимогою сьогодення, високий ступінь безпеки даних.

Платформа “Moodle”, яка інтегрована у навчальну діяльність денної та заочної форми навчання Таврій-
ського університету з 2015 року, цього року також була більш широко представлена у навчальному наванта-
женні з усіх предметів – перш за все, задля зручності підтримки контакту з викладачами та одногрупниками 
велика кількість студентів розширила свої профілі, додавши ім’я в Skype, вебсторінки та номера мобільних 
телефонів; здобувачі вищої освіти стали більш активно користуватися вбудованим сервісом повідомлень 
(які дублюються також на електронну пошту адресата), отримуючи відповіді на питання та додаткові кон-
сультації; новини та форуми Moodle також стали більш популярними; учасники курсів стикнулися з більш 
різноманітними завданнями у тестах (еквівалентами завдань, які зазвичай практикуються на аудиторних 
заняттях або під час особистого спілкування-захисту з викладачем), зокрема збільшилася частка питань 
з відкритою відповіддю та завдань, які оформлюються у вигляді файлів визначеного формату та надси-
лаються на перевірку викладачеві через сервіси Moodle. Втім, слід зазначити, що платформа “Moodle” не 
є універсальним засобом навчальної колаборації викладачів та студентів – через велике навантаження на 
університетський сервер і загрозу втрати даних викладачам Таврійського університету доводилося регулю-
вати комунікацію зі студентами:

– планові роботи і домашні завдання, розміщені у предметних курсах Moodle, студенти надсилали викла-
дачам на корпоративну електронну пошту або розміщували на Google-диску, надсилаючи посилання;

– термінові повідомлення студенти і викладачі дублювали у вигляді Skype або Viber-повідомлень; отри-
мання файлів, які могли виявитися недоступними адресату, під час контрольних заходів (наприклад, сту-
дент не зміг завантажити і відкрити екзаменаційну картку, розміщену у модулі підсумкового контролю 
у курсі Moodle) контролювалося онлайн – підтвердженням або спростуванням самим студентом – така 
ситуація негайно виправлялася викладачем завдяки функції пересилки файлу визначеному учаснику Zoom-
конференції;

– між старостами груп та викладачами постійно підтримувався телефонний зв’язок.
Виходячи з вищенаведеного, викладачі університету мають постійно підвищувати рівень цифрової гра-

мотності – у першу чергу, власної, а також здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники кафедри 
“Іноземні мови” Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного ведуть 
викладання предметів “Іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спрямування” та “Ділова іноземна 
мова” (англійська, німецька та французька) мінімум 3 навчальні роки для здобувачів освітнього ступеня 
“Бакалавр” і у середньому 2 семестри у магістратурі, і вважають невід’ємними аспектами освітньої діяль-
ності прищеплення студентам інтересу до інновацій у ІТ-сфері та навчання усіх зацікавлених користування 
затребуваними і важливими для майбутньої професійної діяльності цифровими ресурсами та Інтернет-тех-
нологіями з метою створення якісного та сучасного продукту:

1) так, з першого семестру присутності на кафедрі “ІМ” студентів обов’язково навчають правил та прийо-
мів пошуку інформації в іншомовному сегменті мережі Інтернет, користуванню різними типами довідкової 
літератури (енциклопедії – https://www.britannica.com/, https://www.encyclopedia.com/, тлумачні словники – 
https://www.ldoceonline.com/) та корисними ресурсами (наприклад, досліджуються онлайн-біржі праці для 
ознайомлення з вимогами до вмінь та навичок фахівців європейського рівня, маркет-плейси та вебкаталоги 
товарів – для засвоєння необхідного вокабуляру та для порівняння характеристик товарів та послуг у відпо-
відній професійній галузі); широко використовуються онлайн-ресурси з обробки та конвертування файлів 
для більш зручного користування і швидшого опрацювання завдань (наприклад, заповнення pdf-форм, ство-
рення і використання інтерактивних об’єктів у документах).

2) Також студентів навчають правил створення інформативної та візуально ефектної презентації із засто-
суванням прийомів вражаючого публічного виступу – з цією метою студенти ознайомлюються з англомов-
ними версіями онлайн-редакторів презентацій (Prezi, Canva, Powtoon, Keynote) і відеозаписами виступів 
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відомих людей та інфлюенсерів (наприклад, TED Talks – виступи експертів з галузей освіти та промисло-
вості, науки та техніки з субтитрами більш ніж 100 мовами).

2) Студенти інженерних спеціальностей створюють великоформатні постери (схеми, інфографіку, плани 
та карти) для візуалізації результатів наукових досліджень та індивідуальних завдань іноземними мовами 
у Photoshop, Corel, CAD, а також у онлайн-редакторі Canva.

3) Велика кількість студентів є учасниками груп та спільнот у соціальних мережах, де на сторінках 
кафедри викладачі проводять інформування, опитування та конкурси іноземними мовами. Там також роз-
міщуються посилання на сторонні ресурси, наприклад, розроблені викладачами кафедри “Іноземні мови” 
вебквести, які вимагають не лише високого рівня іншомовної компетенції, а й впевненого орієнтування 
у активах освітніх, культурологічних та лінгвокраїнознавчих вебсайтів.

У рамках просвітницької діяльності викладачі кафедри також ознайомлюють здобувачів вищої освіти 
з ресурсами для самонавчання і самостійного вдосконалення рівня володіння іноземними мовами:

1) платформи для вивчення іноземних мов – BBC Learning English, Cambridge Assessment English, 
Lingualeo, які дозволяють комплексно тренувати навички за самостійно обраним режимом інтенсивності, 
у тому числі використовуючи мобільні версії;

2) додатки доповненої та віртуальної реальності, кількість яких на сьогоднішній день зростає у кожній 
дисципліні, але особливо – у галузях STEM, природничих наук і іноземних мов. Серед англомовних додатків 
віртуальної реальності для вивчення іноземних мов, а також тренування соціальних навичок як, наприклад, 
презентування, ораторське мистецтво, використання медіа (VRSpeech, VirtualSpeech, AltspaceVR) окремою 
групою виділяються ресурси для вивчення англійської мови – VR Learn English, Gold Lotus. Втім, варто 
зазначити, що додатки, спрямовані на залучення аудиторії до вивчення декількох найбільш затребуваних 
мов світу (наприклад, Mondly), мають більш ефективну навчальну методику, ретельно продуманих супро-
відних персонажів, ширший словниковий запас.

3) навчальні додатки на базі штучного інтелекту, призначені саме для вивчення іноземних мов. Однією 
з найбільш відомих платформ з використанням технологій штучного інтелекту є Duolingo – штучний інте-
лект використовується вже на етапі вхідного тесту і супроводжує користувача протягом вивчення іноземної 
мови, фіксуючи його присутність, успішність та час, що витрачається на пошук правильної відповіді для 
добору наступних завдань. Дані від більш ніж 300 мільйонів користувачів формують основу для розробки 
за допомогою технології штучного інтелекту більш продуктивних комплектів навчальних та контрольних 
блоків та удосконалення вже існуючих силабусів.

Менш відомі, але швидко прогресуючі ресурси на основі технології штучного інтелекту – Glossika 
та ELSA. Glossika за допомогою штучного інтелекту допомагає здобувачу нових знань сформувати базу 
“вільного володіння” (набір фраз відповідних кінцевій меті вивчення іноземної мови, наприклад, туризм 
або ведення бізнесу) шляхом тренування речень різних типів у всіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, 
письмі, аудіюванні та читанні). Додаток ELSA було запроваджено як персональний віртуальний тренер 
вимови, що допомагає позбутися акценту власної мови і набути правильної вимови американської англій-
ської, а також формує правильну інтонацію різних типів речень, за допомогою штучного інтелекту аналізу-
ючи прогрес навчальної діяльності і проміжні результати користувача-мовця.

На жаль, ці запропоновані ресурси самонавчання і самостійного вдосконалення знання іноземних мов 
та соціальних навичок не можуть бути повноцінно імплементовані в університетський навчальний процес, 
а лише можуть бути представлені в оглядових блоках з наступним причин:

1) невідповідність навчальної мети тематичному спрямуванню цифрового ресурсу: у більшості освітніх 
програм дисципліни кафедри “ІМ” – це іноземна мова професійного (або фахового спрямування), тоді як 
ресурс сфокусований на темах загальновживаної іноземної мови, розширюючи навички усного спілкування 
з метою подорожування, навчання за кордоном, ведення бізнесу.

2) Нестача технічного оснащення (наприклад, кожен студент повинен бути забезпечений гарнітурою 
з високоякісним мікрофоном або шлемом для використання додатків віртуальної реальності або ресурсів 
з використанням технології штучного інтелекту).

3) Лише часткова зацікавленість студентської аудиторії у додатковому поглибленні знань з іноземної 
мови – імплементація подібних ресурсів передбачає високий ступінь мотивації та самодисципліни, яку 
демонструють, наприклад, менше половини групи майбутніх інженерів.

Незважаючи на вище вказані фактори, представлені цифрові ресурси мають доведену ефективність 
та велику аудиторію користувачів завдяки ретельно спланованим курсам і суворій відповідності матеріалу 
поставленим навчальним цілям, отже мають бути представлені здобувачам вищої освіти, які планують про-
довжити вивчення іноземних мов і після отримання академічного ступеня.

Висновки. Дигіталізація освіти вимагає залучення все більшої кількості цифрових ресурсів та інформа-
ційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Виходячи з мети їх застосування, викладач визначає 
інструмент навчання та частку його застосування в аудиторній та позааудиторній складовій навчального 
процесу. При ефективній імплементації (від ознайомлення студентів з функціоналом нового для них цифро-
вого продукту до розробки і презентацій студентами авторського контенту) цифрові ресурси мають потуж-
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ний потенціал формування особистості з високим рівнем цифрової грамотності, здатної до навчання і само-
навчання, комунікації, колаборації, пошуку актуальної достовірної інформації англійською мовою, обробки 
інформації та ефективної презентації результатів мисленнєвої діяльності іноземною мовою.
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Zaitseva N. V., Symonenko S. V., Suprun O. M. Development of digital literacy of engineering students in a foreign 
language course

The article is devoted to the issues of the educational process digitalization in higher education institutions and to the devel-
opment of digital literacy of future engineering specialists. In the context of rapid transition to remote communication and coop-
eration forms due to quarantine restrictions, the level of requirements of educational and professional spheres for the skills 
and abilities of information and communication technology resource users increases correspondingly. The most urgent in both 
areas are the following activities: communication, information search, information processing and result presentation, collab-
oration, training and self-study. The presented article analyzes a number of digital resources (including both market leaders 
and promising online services) for engaging in the above-mentioned critical-analytical and creative activities. Based on a sur-
vey among the engineering students at Tavria University, it was stated that most students have web cameras and headsets nec-
essary for online learning. The students are able to master new applications by themselves, but they prefer to be given a focused 
demonstration of the functionality of the specific resource and its benefits for the discipline by their teacher. 

The article presents the experience of applying the most effective distance education resources in the courses ‘English’ 
and ‘English for specific purposes’ – the Moodle platform and the video conferencing service Zoom. In the paper, the opportuni-
ties are listed which enhance students’ digital literacy by instilling in them interest in English online products and by developing 
skills of using digital resources and Internet technology important for future professional activities, for self-study or for creating 
a high-grade modern product.

Key words: digitalization, digital literacy, distance learning, digital resource, information and communication technology, 
communication, collaboration, self-study.
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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ НЕПІДГОТОВЛЕНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ У НАВЧАННІ 
АСПІРАНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

Стаття присвячена проблемі розвитку непідготовленого усного мовлення у навчанні аспірантів іноземної мови 
в нелінгвістичній аспірантурі в умовах сучасної комунікативної парадигми. Формування мовної та мовленнєвої компе-
тентностей є необхідним для кваліфікованої професійної діяльності в різних сферах виробничої, наукової, суспільної 
діяльності та ділового партнерства, тому однією з цілей навчання іноземної мови є формування в аспірантів умінь 
та навичок непідготовленого усного мовлення в різних ділових, наукових, професійних і академічних ситуаціях. 

Це мовлення є природною мовленнєвою діяльністю, під час якої мовець майже безпомилково і в природному темпі 
мовлення використовує засвоєний мовний матеріал, навички та вміння для здійснення реальної комунікації. Харак-
терними рисами непідготовленого мовлення є ініціативність, імпровізація, логічний розвиток думки, її композиційна 
впорядкованість, послідовність, вільне та адекватне використання мовних форм, природний темп усного мовлення. 

Непідготовлене усне мовлення завжди зумовлене реальною ситуацією спілкування. Отже, навчання іноземної мови 
повинно бути наближене до реальних умов життя тих, хто навчається; організація їх мовленнєвої діяльності повинна 
відбуватися з урахуванням середовища, в якому вони знаходяться, тому особливі труднощі в процесі непідготовленого 
мовлення викликає використання мовного матеріалу. 

Враховуючи методичні передумови навчання непідготовленого усного мовлення, його можна поділити на мовлення, 
в якому підготовлений зміст, але не підготовлена форма мовлення, та мовлення, в якому не підготовлений ні зміст, ні 
форма. Непідготовлене усне мовлення може бути діалогічним і монологічним. До ефективних засобів розвитку в аспі-
рантів непідготовленого усного мовлення належить ділове спілкування, бесіда та дискусія.

Ключові слова: іноземна мова, мовленнєва діяльність, непідготовлене усне мовлення, аспірант, нелінгвістична 
аспірантура, висловлювання, навчальна мовленнєва ситуація, реальна ситуація спілкування.

На сучасному етапі посилення економічних, гуманітарних, ділових, культурних, політичних, правових, 
наукових та інших зв’язків із закордонними країнами, а також інтернаціоналізація наукових знань навчання 
іноземної мови є соціальним замовленням суспільства, яке потребує фахівців, що реально володіють інозем-
ною мовою, для здійснення ефективної роботи в науковій, виробничій та академічній сферах, що уможлив-
лює знайомство з досягненнями світової науки, активну участь у різних міжнародних проектах, підвищення 
кваліфікації в закладах вищої освіти та наукових установах інших країн, розвиток індивідуальності фахівця, 
знайомство з іншими культурами та менталітетами тощо, оскільки іноземна мова має великий потенціал, 
що може сприяти підвищенню рівня професійної підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня 
вищої освіти – доктора філософії. Останні роки характеризуються пошуками ефективних засобів покра-
щення якості навчання іноземних мов. Головним у цих пошуках є спроба визначити конкретні цілі і задачі 
навчання на кожному етапі, шляхи, які забезпечують досягнення цілей, розробка системи прийомів, що від-
повідають цілям вибраного методу [5].

Курс іноземної мови в аспірантурі має комунікативно та професійно спрямований характер і враховує 
принципи неперервності та наступності іншомовної підготовки в системі «школа – заклад вищої освіти». 
Формування мовної та мовленнєвої компетентностей є необхідним для кваліфікованої професійної діяль-
ності в різних сферах виробничої, наукової, суспільної діяльності та ділового партнерства. Професійне 
спрямування курсу іноземної мови сприяє його взаємодії з фаховими дисциплінами з метою підвищення 
та удосконалення особистісного та професійного рівня аспіранта. 

Відповідно до Програми навчальної дисципліни “Іноземна мова” метою курсу іноземної мови для здобу-
вачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії є формування іншомовної профе-
сійно-спрямованої комунікативної компетентності, що дозволяє їм інтегруватися в міжнародне професійне 
середовище і використовувати професійну іноземну мову як засіб міжкультурного і професійного спілку-
вання. Тому необхідно звернути особливу увагу на практичну та комунікативну спрямованість цього пред-
мета, однією з цілей якого є формування в аспірантів умінь та навичок непідготовленого усного мовлення 
в різних ситуаціях ділового, наукового, професійного та академічного спілкування.

Різні аспекти проблеми непідготовленого мовлення, яке є домінуючим у межах усного повсякденного 
спілкування, досліджували науковці К. Айслер-Мергц, О. Артемьєва, Г. Вишневська, Н. Гез, П. Гурвіч, 
Ф. Ісхакова, М. Каган, Г. Крейдлінг, А. Леонтьєв, Г. Орлов, Е. Рогов, Л. Селезньова, В. Скалкін, О. Тарно-
польський, В. Тонконогов, Т. Шевченко, Cl. Baty, R. Hawkes, B. Jones, J. Lantolf, M. Long, M. Swain та інші. 

Проте ще не досить проаналізовані та вивчені питання важливості непідготовленого усного мовлення для 
оволодіння іноземною мовою, зокрема здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора 
філософії, технології навчання іншомовного непідготовленого мовлення, рольової організації навчального 
матеріалу і всього процесу навчання, розробки, опису та систематизації конкретних різноманітних методич-
них прийомів і відповідних видів вправ для його формування, створення зовнішньої та внутрішньої мотивації. 
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Навчання аспірантів іноземної мови в нелінгвістичній аспірантурі має свої об’єктивні проблеми, серед 
яких низький рівень володіння аспірантами іноземною мовою, незнання лексики та граматики, відсутність 
практичних навичок продукувати усне мовлення в монологічній та діалогічній формах, особливо непідго-
товлене, мала кількість годин, перерва у навчанні іноземної мови, низька мотивація необхідності володіння 
іноземною мовою, що необхідно враховувати при складанні робочої програми з іноземної мови та організа-
ції навчального процесу.

Усне мовлення (нерозривна єдність аудіювання та мовлення) є основою навчання мови на всіх курсах. 
Методичні зусилля повинні спрямовуватися на те, щоб зробити його не тільки провідною метою і засобом 
навчання, але й основою всього педагогічного процесу [1]. Одна з цілей навчання усної мовленнєвої діяль-
ності – непідготовлене мовлення, яке є складною методичною проблемою, для вирішення якої насамперед 
необхідно визначити специфіку непідготовленого мовлення, його якісні показники, створити умови для сти-
мулювання непідготовленого висловлювання тощо. 

Непідготовлене мовлення – природна мовленнєва діяльність, під час якої мовець практично безпомил-
ково і в природному темпі мовлення використовує засвоєний мовний матеріал, навички та вміння для здій-
снення реальної комунікації. Непідготовлена розмова є усною взаємодією, в якій викладачі точно не знають, 
якою мовою будуть спілкуватися студенти. Мовець, студент чи викладач повинен щось сказати як результат 
того, що він почув і зрозумів, що йому / їй було сказано. Розмова, таким чином, є і слуханням, і мовленням, 
і сприйняттям, і продукуванням. Розмова є використанням мови з метою комунікації, на відміну від трену-
вання в мові [Jones]. Цю розмову будуть вести, її не будуть читати, імпровізувати чи в ній тренуватися; це 
прагнення до спілкування, коли мобілізуються лінгвістичні ресурси [Hawkes].

Оволодіння іноземною мовою вимагає, щоб вся діяльність у процесі її навчання підпорядковувалася 
логіці спілкування, щоб аспірант мав потребу самостійно, по-новому комбінувати матеріал для підтримання 
розмови; здогадувався про значення слова, яке вжив співрозмовник або яке він зустрів у тексті; був готовим 
до елементарного творчого осмислення: використовувати відому граматичну форму в новому лексичному 
наповненні, відоме слово – у нових словосполученнях тощо. Все це складає елементи непідготовленого мов-
лення, сприяє самостійному формуванню та формулюванню думки іноземною мовою, а отже, розумовому 
розвитку.

Особливі труднощі в процесі непідготовленого мовлення викликає використання мовного матеріалу, 
оскільки знайоме поняття необхідно в цьому випадку використовувати не лише у відомій, але й у новій 
ситуації. Тому для розвитку непідготовленого мовлення необхідно створити певні умови, а саме навчальну 
ситуацію, що є сукупністю умов мовленнєвих і немовленнєвих, необхідних і достатніх для того, щоб здій-
снилася мовленнєва дія [6, с. 155–156], яка є однією з таких умов. 

Навчальна мовленнєва ситуація складається з умов ситуації та мовленнєвої реакції аспірантів. Ця ситуа-
ція імітує (моделює) ситуацію реального мовленнєвого спілкування. Це означає, що йдеться про таку ситуа-
цію, в якій людина могла б уявити себе на місці того, хто говорить, уявити, кому, що і з якою метою говорить. 
Відомий здобувачам матеріал слугує основою для породження нових висловлювань, тобто відбувається 
творча діяльність. Тому аспіранти повинні навчитися висловлювати власні думки хорошою іноземною 
мовою, використовуючи засвоєний лексичний і граматичний матеріал у новому контексті, в новій ситуації. 

При цьому відбувається те, що можна назвати мобілізацією мислення в навчальній діяльності, оскільки 
мислення, інтелектуальна, розумова діяльність, які є необхідними компонентами навчання, зокрема інозем-
ної мови, починаються зі створення проблемної ситуації та виникнення мотиву для інтелектуальної діяль-
ності в цій ситуації. Мовлення аспірантів носить продуктивно-творчий характер, вони тренуються у віль-
ному вираженні власних думок. Для того, щоб навчати іншомовного усного спілкування як природного, 
необхідно за можливості наблизити навчальне спілкування до ненавчального, тобто зробити його комуніка-
тивно вмотивованим, цікавим, самостійним, творчим, що можливо на основі навичок, сформованих за допо-
могою тренувальних вправ, які мають умовно-комунікативний характер, що є досить складним завданням.

Характерними рисами непідготовленого мовлення є ініціативність, імпровізація, непідготовленість, 
логічний розвиток думки, її композиційна впорядкованість, послідовність, взаємозумовленість, вільне 
та адекватне використання мовних форм, єдність теми, цілісність, зв’язність, природний темп усного мов-
лення. Продуктом непідготовленого мовлення є спонтанне монологічне висловлювання, тобто мовленнєве 
породження монологічного характеру, що має об’єм більше одного простого речення, породжені у процесі 
діалогічного спілкування двох чи більше комунікантів як реакція на зовнішній стимул або як спонукання до 
висловлювання у відповідь [7]. 

Під час навчання непідготовленого усного мовлення необхідно враховувати такі аспекти як здатність 
аспіранта говорити без підготовки в часі і в не уповільненому для конкретної мови темпі; здатність вико-
ристовувати мовний матеріал з теми відповідно до певної ситуації; створення внутрішньої та зовнішньої 
мотивації (соціально-значущих мотивів, визначення життєвих ідеалів і планів, прагнення до пізнання, що 
є пізнавальною мотивацією, яка пов’язана зі змістом лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації, що 
засвоюється).

Отже, для непідготовленого усного мовлення характерне правильне співвідношення системи мови 
і норм вживання (узус); новизна інформації, необхідна для моделювання потреби мовленнєвої діяльності; 
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спрямованість мовця на смисл і власне визначення змісту висловлювання; різні форми перебігу (передача 
інформації, власне міркування, оцінювання, коментування тощо); експромтність і нерегламентованість 
висловлювання [4].

Сюди також можна додати впливовий характер непідготовленого усного мовлення, намагання переко-
нати співрозмовника у правильності / хибності, справедливості / несправедливості своїх чи його міркувань / 
думок, підтримку чи заперечення їх, спонукання до певних дій чи вчинків чи заперечення їх тощо, тобто 
отримання максимального ефекту від свого висловлювання, адже кожний мовленнєвий вчинок, реалізуючи 
комунікативний намір мовця, здійснює певний вплив на слухача; а також експресивність висловлювання, 
оскільки під час мовлення мовець обов’язково висловлює свої почуття, відчуття, емоції, якими б вони не 
були (негативними, позитивними тощо), що також здійснює відповідний вплив на співрозмовника. 

Непідготовлене усне мовлення завжди зумовлене реальною ситуацією спілкування, оскільки навчання 
іноземної мови повинно бути наближене до реальних умов життя тих, хто навчається, організація їх мов-
леннєвої діяльності повинна відбуватися з урахуванням того середовища, в якому вони знаходяться. Реальні 
ситуації спілкування слугують стимулюванню мовлення аспірантів. Ситуації дозволяють залучати їх до акту 
іншомовного спілкування і таким чином підсилюють їх інтерес до навчання мови, мотивацію до її оволодіння.

Враховуючи методичні передумови навчання непідготовленого усного мовлення, його можна поділити 
на мовлення, в якому підготовлений зміст (підготовлені завдання, відома лексика, культурні особливості 
та соціальні норми мовленнєвого спілкування, правила мовленнєвої поведінки у визначених ситуаціях), але 
не підготовлена форма мовлення (лексичні, граматичні та стилістичні засоби оформлення мовленнєвого 
акту) та мовлення, в якому не підготовлені ні зміст, ні форма (комунікантам необхідно застосувати більше 
своїх інтелектуальних зусиль, комунікативних навичок, мобілізувати свої знання, виявляти готовність до 
соціально-адекватної взаємодії з партнерами). В обох випадках аспіранти повинні навчитися швидко аналі-
зувати запропоноване завдання чи тему, визначати мету висловлювання, його основну думку та власну точку 
зору, втілювати висловлювання в адекватну форму та оцінювати здатність співрозмовників його сприйняти.

Непідготовлене усне мовлення може бути діалогічним і монологічним. Реальне спілкування неодмінно 
передбачає спонтанність, непідготовленість усного мовлення. Тому цілком логічно, що метою навчання іно-
земної мови на просунутому етапі є непідготовлене діалогічне мовлення, а також монологічне мовлення, 
яке цілком природно може бути як непідготовленим, так і підготовленим, частково підготовленим (доповідь, 
презентація тощо) [8, с. 16–17].

Серед методичних прийомів для формування непідготовленого іншомовного усного мовлення, ефектив-
них засобів створення природної комунікативної ситуації можна зазначити ділове спілкування, дискусію 
та бесіду. Ділова іноземна мова вирішує завдання формування компетенції іншомовного ділового спілку-
вання, яка передбачає оволодіння здобувачами знаннями та формування в них умінь і навичок ефективного 
та дієвого спілкування не лише в діловій та професійній сферах, але й у ситуаціях повсякденного життя [2]. 
Оскільки суть ділового спілкування полягає в тому, що воно має регламентований характер і обмежується 
рамками певної теми, питанням чи ситуацією, воно здійснюється в ході ділової взаємодії, в робочій ситуації 
у формі безпосереднього особистісного контакту або через технічні засоби. 

Дискусія вимагає мобілізації розумових операцій, здійснення складних розумових завдань, актуалізації 
мовних засобів, необхідних для адекватного вираження своїх думок, відповідної критичної (позитивної чи 
негативної) реакції на думку співрозмовника, вміння погодитися чи заперечити, відстояти свою точку зору, 
аргументувати власну позицію тощо. 

Аргументування є важливою характеристикою дискусії, необхідною умовою її культури. Навчання здобу-
вачів аргументованому висловлюванню є невід’ємним складником навчання їх усного мовлення. Такий про-
цес повинен здійснюватися таким чином, щоб викладач не нав’язував свої знання і своє розуміння питання, 
а скеровував процес мислення і дій здобувачів, не давав їм можливості відхилятися від мети, орієнтуючи 
їх розумові пошуки [3, с. 17]. У цьому випадку організація навчального процесу спрямована на реалізацію 
активного навчання, формування рефлексивного мислення; актуалізується досвід співрозмовників, а мовні 
дії наближаються до реальних умов комунікації. 

Ще одним засобом розвитку непідготовленого мовлення є навчальна бесіда, яка стимулює умовно-кому-
нікативне, непідготовлене та ініціативне мовлення аспіранта засобами висловлювання на певну тему та про-
грамування мовленнєвої реакції співрозмовника (офіційний мовленнєвий контакт виконання мовцями пев-
них соціальних функцій у сфері певної діяльності; неофіційна ділова розмова – вирішення проблем, які 
виникають у процесі деякої немовленнєвої діяльності; неофіційна вільна бесіда – самостійна діяльність 
спілкування (встановлення контакту, підтримання розмови, надання інформації, запит інформації тощо).

Непідготовлене усне мовлення є інструментом у підготовці до успішного іншомовного професійного, 
ділового чи академічного висловлювання, а його навчання сприяє хорошій мовній підготовці аспірантів; 
уможливлює розвиток здатності мобілізувати свої мовні знання, вміння та навички для сприйняття та вира-
ження думок і почуттів, що формуються в момент мовлення; вміння мобілізувати розумові здібності, тобто 
здатність до логічного мислення, абстрактного мислення, планування викладу інформації, вміння аналізу-
вати ситуацію та оцінювати її; діалогічного та монологічного мовлення; здатності висловлюватися без опори 
на взірці; здатності швидко реагувати на запитання та репліки співрозмовника; правильного іншомовного 
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мовлення в лексичному, граматичному та фонетичному відношенні; здатності адекватно використовувати 
засвоєну лексику залежно від мети виловлювання та змісту ситуації, тобто реалізації співвідносності мов-
леннєвих одиниць з ситуацією спілкування; вміння використовувати відповідні граматичні та стилістичні 
форми; вміння фонетично та інтонаційно правильно оформляти висловлювання, яке повинно відбуватися 
в нормальному для конкретної мови темпі, оскільки для успішного здійснення матеріалізованої частини 
мовленнєвого акту необхідний добре розвинутий мовний апарат, який може забезпечити чітку артикуляцію 
звуків, достатню гучність мовлення, правильну інтонацію; вміння якісно викласти конкретну інформацію; 
вміння висловлювати свої думки та міркування послідовно та логічно, аргументувати їх; вміння спілкува-
тися зі співрозмовниками; сприяє формуванню вміння сприймати і розуміти мовлення на слух; врахуванню 
часового регламенту.

Таким чином, однією з умов успішного здійснення аспірантами своєї подальшої професійної, науково-
дослідної та академічної діяльності є такий рівень володіння ними іноземною мовою, який уможливлює 
реалізовувати окремі комунікативні інтенції, здійснювати мовленнєві комунікації, невимушене спілкування 
іноземною мовою в природних ситуаціях, під час побудови власного висловлювання на основі засвоєних 
мовленнєвих автоматизмів зосереджуватися на його змісті, а не на формі. 

Висновки. Непідготовлене усне мовлення передбачає таку мовленнєву діяльність, яка вимагає викорис-
тання знань, умінь і навичок для грамотного вираження з точки зору фонетики, лексики, граматики та сти-
лістики власних думок у різних природних ситуаціях. Воно характеризується ініціативністю, імпровізацією, 
єдністю теми, цілісністю, зв’язністю, взаємозумовленістю, послідовністю, логічним розвитком думки, її 
композиційною впорядкованістю, оформленням відповідними мовними засобами.
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Zelenska O. P. The importance of developing spontaneous oral speech in teaching a foreign language to the post-
graduates taking the non-linguistic post-graduate courses

The article deals with the issues of teaching foreign language spontaneous oral speech to the post-graduates taking 
the non-linguistic post-graduate courses under conditions of the modern communicative paradigm. The formation of the lan-
guage and speech competences is necessary for the qualified professional activity in the production, science, social activity 
and business, so one of the aims of teaching a foreign language is forming the post-graduates’ skills and habits of spontaneous 
oral speech in the various business, scientific, professional and academic situations. 

It is the natural speech activity during which a speaker practically without mistakes and in the natural pace of speech 
uses the acquired language material, skills and habits for the realization of the real communication. The characteristic fea-
tures of spontaneous speech are the initiative, improvisation, logical development of the thought, its compositional order, free 
and adequate usage of the language forms, and natural pace of oral speech. 

Spontaneous oral speech is always determined by a real situation of the communication. Teaching the foreign language must 
be approximate to the real conditions of the life of those, who study; organizing their speech activity must occur considering 
the environment in which they are; so the usage of the language material is especially difficult in the process of spontaneous 
speech. 

Taking into account the methodological aspects of teaching spontaneous oral speech it can be divided into speech with 
the prepared context and not prepared form of speech, and speech when the context and form are not prepared. Spontaneous 
oral speech can be dialogical and monologous. The business communication, talk and discussion are the effective means 
of developing the post-graduates’ spontaneous oral speech.

Key words: foreign language, speech activity, spontaneous oral speech, post graduate, non-linguistic post-graduate cours-
es, utterance, learning speech situation, real situation of communication.
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МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ  
УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Розглядаються актуальні питання можливостей інтегрованого навчання іноземної мови та культури учнів стар-
шої школи в руслі нової освітньої реформи в Україні. Інтегрований підхід розглядається авторами базовим методич-
ним напрямом, спрямованим на розкриття творчих сил і потенційних можливостей старшокласників, що стимулює 
їхнє бажання до самоосвіти та самовдосконалення. 

Автори акцентують увагу на ефективності та перевагах цього підходу в навчанні іноземної мови учнів філологіч-
ного профілю; розкривають суть інтегрованого навчання старшокласників філологічного профілю; наводять харак-
терні психологічні та лінгвістичні особливості учнів старшої школи, серед яких великий словниковий і мовленнєвий 
запас, швидка мовленнєва реакція на прослухане / побачене, інтелектуальна ініціатива, наявність дослідницької компе-
тентності, потреба у творчості та інші. 

Розглядаючи інтегрований урок одним із нововведень сучасної методики, що розвиває потенціал учнів, спонукає їх 
до осмислення та знаходження причинно-наслідкових зв’язків, розвитку логічного мислення та комунікативних зді-
бностей, автори конкретизують низку навчальних цілей для здійснення ефективного інтегрованого навчання стар-
шокласників філологічного профілюю: значне розширення мовного інвентарю, формування вмінь володіння моделями 
вербальної та невербальної комунікації. 

Автори описують та деталізують інтегровані вміння навчання іноземної мови та культури. Стаття містить 
приклади інтерактивних завдань інтегрованих уроків з англійської мови учнів старшого етапу навчання філологічного 
профілю на прикладі теми “Arts”. До кожного завдання надаються роз’яснювальні методичні коментарі.

Ключові слова: інтегрований підхід до навчання, метапредметна інтеграція, інтегративні уроки, філологічний 
профіль, інтегровані вміння, навчання мови і культури, старшокласники.

У навчальній діяльності сучасних старшокласників на перше місце висуваються мотиви, пов’язані з їх 
майбутніми планами, світоглядом і самовизначенням. Їх цікавить питання перспективи закінчення школи 
та вибір життєвого шляху, продовження освіти, потреби виявляти свої здатності у зв’язку з розвитком інте-
лектуальних сил. 

Наші спостереження свідчать, що учні старшої школи керуються свідомою метою поглибити свої знання 
в певній сфері, оскільки вони стоять на порозі вступу до самостійного дорослого життя, і вибір професії 
сприяє не тільки формуванню навчальних інтересів, але й зміні ставлення до навчання – старшокласники 
оцінюють навчальний процес з точки зору того, що він може дати для їх майбутнього. 
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У зв’язку з цим в сучасній реформі освіти України значне місце відводиться проблемі профільного 
навчання, спрямованої на вирішення одного з найважливіших завдань середньої школи країни – формування 
та розвиток особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їх навчальних потреб, 
схильностей, пізнавальних інтересів, здатностей та обдарувань, орієнтованих на майбутню професію [9]. 
Затверджена у 2009 році Концепція профільного навчання в старшій школі [8] з її подальшою модернізацією 
у 2013 році передбачає орієнтацію на можливості кожного учня в контексті професійного самовизнання.

Як і С. Ю. Ніколаєва, під професійним навчанням ми розуміємо вид диференційованого навчання, при 
організації якого формуються освітні потреби, нахили та здібності учнів, створюються умови для їхнього 
професійного спрямування, що забезпечується відповідними чіткими визначеннями цілей, уточненням 
змісту і структури навчального процесу [5, с. 527].

Відповідно до нової Програми з іноземної мови навчання цьому предмету у старшій школі здійснюється 
на базовому загальноосвітньому та поглибленому профільному рівнях відповідно до визначеного навчаль-
ного плану. Метою навчання іноземної мови у профільних класах є формування в учнів іншомовної кому-
нікативної компетентності в межах сфер спілкування, окреслених навчальною програмою для певного про-
філю, яке передбачає поглиблене та професійно зорієнтоване оволодіння мовою [6].

Одним із навчальних профілів, визначених Концепцією профільного навчання в старшій школі, є філоло-
гічний профіль, що об’єднує учнів, які виявляють інтерес і бажання поглибити вже набуті знання, навички 
та вміння в предметній галузі «Філологія».

На думку вчених, випускники цих класів мають «оволодіти основами філологічної компетентності, 
удосконалити свої духовні якості як особистості, засвоїти норми поведінки різних культур, сформувати 
моральні ідеали, розвинути здатність до творчої самостійної роботи» [2, с. 32]. Здебільшого такий профіль 
обирають учні, які зорієнтовані на майбутнє викладання іноземних мов у різних закладах освіти, перекла-
дацьку діяльність, міжнародну журналістику, тому згідно з загальноєвропейськими Рекомендаціями з мов-
ної освіти рівень володіння випускниками такого профілю має відповідати рівню В2 (незалежний корис-
тувач, просунутий рівень). З метою досягнення учнями такого досить високого рівня володіння іноземною 
мовою вчителю необхідно обрати такі підходи, форми та методи навчання учнів філологічного профілю, які 
б мотивували старшокласників до оволодіння мовою в контексті обраної ними філологічної спеціальності.

Зарубіжні науковці І. Л. Бім, В. В. Сафонова, О. В. Соловова та вітчизняні вчені Н. Ф. Бориско, Л. Я. Зеня, 
В. О. Калінін, С. Ю. Ніколаєва визначають мету, зміст і структуру профільного навчання, які мають специ-
фіку для кожного профілю. Як зазначає Л. Я. Зеня, профільна спеціалізація характеризується такими осо-
бливостями: cпрямованість на використання іноземної мови в межах обраного профілю; розширення інфор-
мації у профільних освітніх галузях за рахунок використання профільних текстів з ІМ, оволодіння певною 
кількістю відповідних профілю іншомовних термінів, збагачення активного словника-мінімуму в межах 
профільної проблематики, збільшення обсягу рецептивного та потенціального словників, активізація рецеп-
тивного граматичного матеріалу; підсилення діяльнісного складника за рахунок використання перекладу 
як професійно-орієнтованого вміння, широке використання професійно-орієнтованої проектної діяльності, 
організація професійно-орієнтованого іншомовного спілкування [2].

Аналіз науково-методичної літератури, зокрема робіт А. Ю. Громико, О. Н. Коробкової, В. Г. Редька, 
О. Б. Горошкіної та інших виявив, що в організації навчання іноземної мови в сучасній старшій школі вико-
ристовуються ті ж підходи, що і в основній школі. Проте, на думку Н. Ф. Бориско, С. Ю. Ніколаєвої та інших, 
при навчанні іноземної мови учнів філологічного профілю акцент слід робити на особистісно-орієнтова-
ному та професійно-орієнтованому підходах як таких, що відповідають потребам освіти сьогодення та орі-
єнтують учнів на вільне глибоке оволодіння іноземної мови.

Поділяючи цю точку зору, ми вважаємо, що інтегративний характер змісту навчання іноземної мови 
філологічного профілю забезпечує включення учнів у реальні соціокультурні контексти і дає можливість 
говорити про доцільність формування інтегративних вмінь, що сприяє поглибленню та розширенню знань 
філологічного напряму. 

Таким чином, інтегрований підхід, на нашу думку, слід також вважати базовим напрямом, спрямова-
ним на розкриття творчих сил і потенційних можливостей кожного старшокласника, що стимулює його / її 
бажання до самоосвіти та самовдосконалення. Він визначає не накопичення знань, навичок і вмінь в рамках 
іноземної мови, що вивчається, а їх збагачення та вдосконалення в руслі обраної філологічної професії, 
сприяє комплексному сприйняттю та осмисленню культури, мова якої вивчається. 

Метою статті є спроба показати можливості інтегративного навчання іноземної мови і культури учнів 
старшої школи філологічного профілю.

Наші спостереження, а також досвід роботи з учнями та студентами філологічного профілю виявили, що 
учням цього профілю притаманні характерні риси, які дозволяють проводити навчання іноземної мови на 
інтегративній основі, а саме: великий словниковий і мовленнєвий запас, що дає змогу вільного висловлювання 
іноземною мовою в рамках програмної тематики, та швидка мовленнєва реакція на прослухане / побачене, 
що свідчить про добре розвинуту мовну здогадку; інтелектуальна ініціатива у власних висловлюваннях, за 
допомогою якої вони демонструють знання з різних сфер життя, і великий мовленнєвий досвід у різноманіт-
них комунікативних ситуаціях спілкування; асоціативність, гнучкість і креативність мислення, які сприя-
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ють розвитку продуктивних вмінь та мовній і культурній антиципації, продуктивність вербальної пам’яті, 
що уможливлює здатність учнів концентруватися на великому обсязі мовного та мовленнєвого матеріалу; 
спостережливість у мовних явищах і можливість швидкого вибору відповідних комунікативних одиниць, 
необхідних для ситуацій спілкування, які виникають; швидкість в оволодінні комунікативними ситуаціями 
за рахунок схематизації та проведення аналогій у відомому їм мовному та мовленнєвому запасі; наявність 
дослідницької компетентності, що має на меті самостійну філологічну роботу з навчально-науковими тек-
стами, пошук недостатньої інформації, інтернет-робота з електронними словниками; добре розвинута мов-
леннєва інтуїція, яка забезпечується здатністю учнів не лише грамотно та без хезитаційних пауз реагувати 
на висловлювання партнерів по спілкуванню, а й самим бути ініціаторами власних висловлювань у вигляді 
проблемних питань, при наведенні контраргументів, коментуванні інших висловлювань тощо; потреба 
в творчості, що виражається в бажанні створювати власні креативні проектні роботи, робити переклади 
поетичних і фрагментів прозових творів як з рідної, так і з іноземної мов, бути дизайнерами кроскультурних 
колажів, текстів тощо.

Не підлягає сумніву, що навчання іноземної мови не можливе без вивчення культури країни, мова якої 
вивчається, що закладає формування в учнів цілісної картини світу. Наш більш ніж 30-річний досвід педаго-
гічної роботи вказує на те, що деякі проблеми викладання та навчання іноземної мови виникають у зв’язку 
з недостатньою сформованістю культури в сфері рідної мови, загальної ерудиції, а також глибоких знань 
з окремих предметів гуманітарного циклу, таких як історія, література, географія тощо.

У світлі викладеного, а також зважаючи на описані вище характеристики учнів філологічного профілю, 
слід вести мову про доцільність інтегрованого навчання мови і культури, які сприятимуть всебічному роз-
витку учнів цього профілю. В методичній літературі таке навчання отримало назву метапредметної інте-
грації і розглядається як здатність і готовність здійснювати ефективне, міжособистісне, міжгрупове та між-
дисциплінарне спілкування як рідною, так і іноземною мовами [7, с. 146].

Крім того, на користь зазначеного вище свідчить і той факт, що сучасний полікультурний простір володіє 
яскраво вираженою інтегративністю: він розвиває в учнів комунікативну компетентність, об’єднує в єдине 
поле знання, навички й уміння, які належать до найрізноманітніших видів діяльності, формує та розвиває 
особистісні якості, необхідні для повноцінного іншомовного спілкування, закладає основу для оволодіння 
загальними законами суспільного життя, стимулює до дослідження нового, експериментування, створення 
власної оригінальної продукції.

В рамках цього підходу стає очевидною необхідність досягнення таких цілей:
 – значне розширення мовного інвентарю, збагачення словникового запасу учнів засобами автентичних 

аудіо- та відеоджерел;
 – формування навичок володіння культурою мовлення, притаманною носіям мови, моделями вербаль-

ної та невербальної комунікативної поведінки в чотирьох виділених програмою з іноземної мови сферах 
спілкування: особистісній, суспільній, навчальній і професійній;

 – розширення філологічного кругозору учнів шляхом знайомства з безеквівалентною та фоновою лек-
сикою, ідіомами, прислів’ями та приказками тощо;

 – виховання «мовного» смаку філологів на матеріалі творів відомих англомовних та українських пись-
менників;

 – розширення загальної уяви про рідну та іноземну мови та культури, порівнюючи мовні явища, факти 
культури, виробляючи тим самим навички мовної рефлексії, що сприятиме не тільки інтелектуалізації влас-
ного мовлення, але й глибшому пізнанню рідної та іноземної мов.

Практика свідчить, що інтегрований підхід у навчанні іноземної мови учнів філологічного профілю 
дозволяє навчати в реальному контексті комунікативним функціям в рамках мовленнєвого акту, уявляючи, 
як мовлення використовується в щоденних ситуаціях для вираження похвали, вибачення, запиту необхідної 
інформації. Крім того, інтегрована побудова навчального процесу включає в себе значно більше технологіч-
них можливостей. 

В умовах зближення знань різної якості, способів діяльності, прийомів мислення тощо здійснення вза-
ємонавчання, використання діалогу культур дає більше можливостей для створення умов, необхідних для 
взаємної пізнавальної діяльності та реалізації творчих здібностей всіх учасників навчального процесу, здій-
снення відповідального власного вибору, розвитку соціальної активності учня.

Двосторонні інформаційні культурно-смислові зв’язки, порівняння двох мов і культур стимулюють в учня 
позитивні процеси, збагачують його особистісний досвід, сприяють набуттю не тільки соціолінгвістичних, 
а й соціокультурних, дискурсивних знань, успішному формуванню комунікативних умінь. У цьому значенні 
інтегрування – це не лише особлива комбінація навчального матеріалу, але й засіб організації навчальної 
діяльності, який передбачає аналіз навчальної інформації з різних позицій: виділення головного, операції 
з відомим у новому аспекті, виконання завдань творчого характеру [4, с. 8]. Очевидним є той факт, що нової 
якості освіти не можливо досягнути, вирішуючи педагогічні проблеми застарілими методами. Для цього 
потрібні педагогічні технології, які відповідають новому часу.

Інтегрований урок є одним із нововведень сучасної методики викладання іноземних мов, оскільки він 
розвиває потенціал учнів, спонукає їх до осмислення та знаходження причинно-наслідкових зв’язків, розви-
тку логічного мислення та комунікативних здібностей.
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Більшість вчених поділяють думку, що інтегрований урок має явні переваги. Безперечною його перева-
гою є той факт, що учні отримують знання з декількох предметів у комплексі, а не тільки з іноземної мови, 
тому інтегровані уроки часто відносять до групи «технологій виховання в процесі життя», що дозволяє віді-
йти від крайньої диференціації предметного навчання та привести його в природній органічний зв’язок із 
життям. Крім того, використання різноманітних видів роботи в інтегрованому уроці підтримує увагу учнів 
на високому рівні, що дозволяє говорити про зростаючу ефективність таких уроків.

На інтерактивних уроках навчання мови і культури учні філологічного профілю виступають в ролі дослід-
ників не лише в області філології, але й історії, літератури, географії, живопису, музики, оскільки завдання, 
які пропонуються учням, потребують від них пошуку нових фактів, відомостей, що підтверджують, погли-
блюють певні висновки, спостереження або навпаки – спростовують їх.

Проілюструємо виклaдене вище на прикладі мікроелементів інтегрованих уроків з теми “Arts”.
Завдання 1. The Flemish painter Anthony van Dyck is considered the father of the English portrait school 

and such famous men of Arts as J. Reynolds, T. Gainsborough, H. Raeburn owe much to their study of his canvases, 
that’s why pictures of some of them are painted in the Flemish traditions. Look at the paintings suggested and try to 
find these Flemish traditions in them.

Учням пропонуються портрети зазначених вище митців, аналізуючи які вони намагаються знайти схожі 
риси в манері зображення людей на портретах, систематизувати свої спостереження в представленні інфор-
мації про Фламандський живопис.

Завдання 2. Why was England and painters in particular greatly influenced by Dutchmen? What was a historical 
and political situation in England at that time?

Цей екскурс в історію допомагає учням зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки у становленні портрет-
ного живопису в Англії у XVII – XIX століттях. Якщо учні не володіють такою інформацією, то це завдання 
може стати самостійним пошуковим завданням на наступний урок. 

Ще одним варіантом самостійної роботи на розвиток інформаційної компетентності може стати завдання 
з пошуку додаткової інформації про Фламандський живопис, його яскравих представників із тим, щоб учні 
порівняли свої самостійні пошуки на уроках з реальною інформацією.

Завдання 3. The portraits of one of the masters of the English school Thomas Gainsborough are famous for 
their elegance and refinement due to his delicate brush strokes which are also found in the works of Renoir.

 – Look at Renoir’s works and say what school of painting he belonged to and what characteristic features his 
pieces of art had.

 – Compare Renoir’s works with Thomas Gainsborough’s portraits and say what the English painter borrowed 
from French Impressionism.

Ці завдання підштовхнуть учнів до самостійного розширення знань не тільки в галузі англійського 
образотворчого мистецтва, творчості Томаса Гейнзборо, але й познайомить їх із такими поняттями як “a 
colourist”, “a colour scheme”; “cool”, “restful”, “hot” and “agitated colours”; “the delicacy of tones”, “shades” 
and “hues etc”, знання яких дозволить школярам інтерпретувати запропоновані картини не з позицій влас-
них вподобань, а зі свідомим вибором необхідних мовних і мовленнєвих одиниць.

Завдання 4. Th. Gainsborough influenced the English school of painting combining portrait and landscape 
painting. Look at his best landscapes “Cornard Wood”, “The Market Cart”, “The Bridge” and describe typical 
English landscapes. Does nature in them differ much from Ukrainian?

Порівняння природи обох країн потребує від учнів опори на вже набуті знання з природознавства, геогра-
фії, ботаніки, біології тощо, а також вміння знаходити загальні та відмінні риси, помічати деталі, звертати 
увагу на кольорову гаму фарб.

Завдання 5. As it was mentioned Th. Gainsborough in his works combined landscape and portrait. How does 
each genre of painting add to a better understanding of the whole picture? Which of Ukrainian painters used а sim-
ilar manner of painting? Search the Internet to find the information about it and present your findings to the class.

Наведені завдання дають результати, які виявляються в інтегративних вміннях учнів: розуміти проблему, 
висувати власні припущення, підбирати приклади та аргументи на підтвердження своїх позицій; виявляти 
причинно-наслідкові зв’язки; працювати в колективі та вчитися один в одного; самостійно знаходити неві-
дому інформацію та поповнювати потенційний словник.

Висновки. Наш досвід виявив, що інтегроване навчання мови і культури уможливлює здатність учнів 
та вчителів до самореалізації, самовираження і самовдосконалення, чого і вимагає Нова українська школа.
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Kalinina L. V., Prokopchuk N. R. Possibilities of integrated foreign language and culture teaching to senior 
philological profile learners

The article is devoted to the possibilities of integrated approach in teaching English and culture to senior learners. The 
authors of the article focus on the effectiveness of this approach in teaching English to the learners of the philological profile 
who, in accordance with Common European Framework of References, should obtain B2 level. In the article the aims of teach-
ing English to the philological profile learners are highlighted and defined more precisely. 

The integrated approach in teaching foreign languages is considered by the authors as a basic methodological approach, 
aimed at developinging the creativity and potential of senior students, stimulating their desire and development for self-educa-
tion and self-improvement. The authors accentuate attention on psychological characteristics and linguistic features of phil-
ological profile senior pupils to which they refer quite an expanded vocabulary, quick speech response to the listened / seen 
information, intellectual initiative, the presence of research competence, the need for creativity and others. 

The advantages of the integrative approach in teaching English of independent users (B2) are also described. The authors 
consider integrative teaching a foreign language and culture expedient. Considering an integrated class as one of the inno-
vations in modern foreign language teaching methodology which develops the creative potential of the students, their logical 
thinking and communicative abilities, the authors suggest a number of educational aims for effective integrative teaching 
developing. 

The article contains the elements of integrative English lessons for philological profile senior learners on the topic “Arts” 
together with the authors’ methodological commentaries.

Key words: profile learning, philological profile, integrative approach, interactive lessons, integrative skills, teaching lan-
guage and culture, senior learners.
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ТРЕНІНГОВІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті аналізується актуальна педагогічна проблема формування професійної суб’єктності майбутніх офі-
церів Збройних Сил України – інтегральної професійно-важливої якості, яка визначає їхні життєві та професійні 
перспективи як суб’єктів військово-професійної діяльності, що зумовлює потребу у пошуку шляхів підвищення ефек-
тивності її формування.

З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх офіцерів одним із пріоритетних завдань визначає опанування 
тими, хто навчається, практичними механізмами вирішення актуальних завдань професійної діяльності через впрова-
дження та використання активних форм і методів навчання.

Здійснено узагальнення наявних у сучасному психолого-педагогічному дискурсі поглядів на пріоритетність викорис-
тання тренінгових методик і технологій під час навчання майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах. 

Визначено переваги використання тренінгових методик і технологій у професійній підготовці майбутніх офіце-
рів, серед яких визначальними є підвищення результативності опанування курсантами теоретичними знаннями; роз-
ширення діапазону моделей професійної діяльності в різних умовах виконання службово-бойових завдань; розвиток 
нестандартного мислення; формування готовності курсанта брати на себе відповідальність за результати діяль-
ності та ухвалених рішень; можливість перевірки рівня професійної готовності майбутнього офіцера до виконання 
завдань за призначенням. 

Узагальнено переваги використання тренінгових методик і технологій у професійній підготовці майбутніх офіце-
рів, впровадження яких сприятиме створенню оптимальних умов самопізнання та самововиховання майбутнього офі-
цера, розкриттю його індивідуальних особливостей. Крім того, наявний потенціал тренінгових методик і технологій 
забезпечує інтенсифікацію процесу розвитку особистісних та професійних якостей курсанта, формування професійно 
орієнтованих умінь та практичних навичок професійної діяльності на первинних офіцерських посадах, вироблення 
індивідуального стилю управлінської діяльності та суб’єктної поведінки, розвиток рефлексії та саморефлексії, що має 
своїм наслідком завершення процесу формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера.

Ключові слова: курсант, майбутній офіцер, суб’єкт, професійна суб’єктність, тренінг, тренінгові методики 
та технології, вищий військовий навчальний заклад.

Досвід військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах 
(далі – ВВНЗ) та об’єктивна потреба в підвищенні ефективності виконання службово-бойових завдань офі-
церами Збройних Сил України (далі – ЗСУ) вказує на необхідність пошуку шляхів інтенсифікації освіт-
нього процесу та формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів ЗСУ, зокрема, на врахування 
при цьому актульних потреб професії, тенденцій розвитку вищої професійної освіти та результатів наукових 
пошуків сучасних дослідників професійної педагогіки. 

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є використання тренінгових методик і технологій під час 
побудови освітньо-виховного процесу ВВНЗ з урахуванням специфічних особливостей, притаманних вій-
ськово-професійній діяльності офіцера, які пов’язані з необхідністю ухвалення самостійного, виваженого 
та обґрунтованого рішення як в умовах повсякденної життєдіяльності військових частин, так і під час вико-
нання бойових завдань. 

Мета статті – теоретичний аналіз потенціалу та перспектив упровадження тренінгових методик і техно-
логій у професійну підготовку майбутніх офіцерів та процес формування їхньої професійної суб’єктності 
під час навчання у ВВНЗ, оскільки це актуальне питання ще не має достатнього теоретичного, методологіч-
ного та методичного обґрунтування в педагогічній науці. 

Успішність офіцера у виконанні службово-бойових завдань визначається нявністю особистих та про-
фесійних якостей, серед яких пріоритетне місце займає професійна суб’єктність. Належний рівень сформо-
ваності професійної суб’єктності як інтегральної професійно важливої якості, що визначає життєві та про-
фесійні перспективи офіцера як суб’єкта військово-професійної діяльності, передбачає усвідомлення ним 
необхідності особистого суб’єктного внеску в якісну зміну об’єкта професійної діяльності, гнучкість мис-
лення, поведінки, виваженість в ухваленні рішень, здатність усвідомлено брати на себе відповідальність за 
результати своєї діяльності.

Одним із оптимальних варіантів забезпечення належного рівня сформованості професійної суб’єктності 
майбутніх офіцерів є впровадження в освітній процес ВВНЗ тренінгових методик і технологій. Таким чином 
тренінгові технології «стають все більш популярною формою професійної підготовки студентів різних спе-
ціальностей» [1, с. 114], створюючи додаткові умови для самопізнання та самовдосконалення майбутнього 
офіцера на основі суб’єкт-суб’єктного підходу та забезпечення оптимальних умов становлення його актив-
ним суб’єктом освітнього процесу.

Серед переваг використання тренінгових методик і технологій у професійній підготовці майбутніх офіце-
рів визначальними є підвищення результативності опанування курсантами теоретичними знаннями; набуття 



56

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

вмінь діяти активно та наполегливо у досягненні цілей; розширення діапазону моделей професійної діяль-
ності в різних умовах виконання службово-бойових завдань і практична перевірка їх ефективності в серед-
овищі, максимально наближеному до реального; розвиток нестандартного мислення та вміння відстоювати 
власну точку зору на варіанти вирішення актуальної професійної проблеми; формування готовності кур-
санта брати на себе відповідальність за результати діяльності та ухвалених рішень; можливість перевірки 
рівня професійної готовності майбутнього офіцера до виконання завдань за призначенням. 

У трактуванні дефініції “тренінг” ми опитатимемось на погляди укладачів Тлумачного словника укра-
їнської мови, які розглядають тренінг як “запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи 
поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефектив-
ного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі” [2], що повністю співідноситься з потребами 
професії офіцера.

Поділяючи погляди К. Фоппеля, на думку якого об’єктом впливу під час тренінгу є “якості, властивості, 
вміння, здібності й установки” [4, с. 7] того, хто навчається, із урахуванням особливостей підготовки май-
бутніх офіцерів, вимог до професії військовослужбовця та офіцера зокрема, ми виокремлюємо низку вимог 
до організації та проведення тренінгів у ВВНЗ, серед яких суб’єктна спрямованість підготовки та прове-
дення тренінгів; активна позиція учасників тренінгу, обов’язкове залучення кожного курсанта до практич-
ної діяльності та вироблення варіанту вирішення навчального завдання; моделювання тренінгових завдань 
та умов їх виконання, максимально наближених до реальних, з урахуванням особливостей і умов виконання 
завдань офіцером в різних умовах обстановки; формування психологічної готовності та психологічної стій-
кості майбутніх офіцерів до виконання службових завдань, в тому числі й бойових; формування навичок 
поведінки у нестандартних ы нетипових ситуаціях професійної діяльності; визнання необхідності набуття 
досвіду ухвалення управлінського рішення пріоритеним завданням участі курсанта у тренінгу; суб’єкт-
суб’єктна взаємодія учасників тренінгу; обов’язковий аналіз отриманих результатів у складі групи та персо-
нально кожним учасником.

Порядок організації та проведення тренінгових занять, спрямованих на формування професійної 
суб’єктності майбутнього офіцера, співвідноситься з етапами формування професійної суб’єктності май-
бутніх офіцерів ЗСУ відповідно до комплексної методики її формування. Структурно тренінгові заняття 
є блоками окремих тренінгів і вправ, логіка побудови та компонування яких забезпечує оптимальний варіант 
досягнення необхідного результату – забезпечення належного рівня сформованості професійної суб’єктності 
майбутнього офіцера. 

На першому етапі навчання (на 1-2 курсах ВВНЗ) реалізується комплекс тренінгових занять, спрямова-
них на формування вмінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків військовослужбовця, актуалізації 
суб’єктного потенціалу та стимулювання суб’єктної активності курсанта. Комплекс складається із двох вза-
ємодоповнюючих блоків: аудиторного, що дійснюється в навчальних аудиторіях ВВНЗ, і польового, який 
здійснюється на польовій навчально-матеріальній базі – полігоні. 

До аудиторного блоку оптимальним є включення таких тренінгів: “Тренінг розвитку професійної мотива-
ції та самосвідомості”, “Тренінг емоційної стійкості”, “Тренінг з формування впевненої поведінки” та “Тре-
нінг управління агресією”, до польового – “Індивідуального психологічного тренінгу” та “Групового психо-
логічного тренінгу”. 

Одним із ключових складників аудиторного блоку є “Тренінг управління агресією”, метою якого 
є навчання майбутніх офіцерів конструктивних способів управління агресією як під час навчання у ВВНЗ, 
так і під час виконання обов’язків військової служби в частинах і підрозділах ЗСУ. Програма тренінгу, опти-
мальним терміном проведення якого є 3 дні, передбачає покрокову зміну агресивності учасників за такою 
траєкторією:

 – усвідомлення – розширення інформованості про агресивність як особистісну рису;
 – переоцінка власної особистості – оцінка того, що учасник відчуває та думає про себе, власну пове-

дінку в ситуаціях професійної діяльності;
 – переоцінка оточення – адекватна оцінка впливу агресивності учасників на інших людей;
 – внутрішньогрупова підтримка – відкритість, довіра, співчутливе розуміння групи при обговоренні 

проблеми агресивності;
 – закріплення «Я» – пошук, вибір та ухвалення рішення діяти, формування впевненості в можливості 

конструктивної зміни ситуації;
 – підкріплення – самопохвала або похвала від учасників групи у зв’язку з конструктивною зміною пове-

дінки;
 – розширення можливостей самореалізації у професійній діяльності у зв’язку з формуванням саморегу-

ляції ситуативної агресивності [3, с. 150–151].
Під час першого дня тренінгу курсанти знайомляться з теоретичними основами причин агресивної пове-

дінки, здійснюється колективне обговорення прикладів вияву їх власної агресії та агресії інших. Вправи 
другого дня вектором спрямування зусиль мають набуття знань курсантами про шляхи ефективної протидії 
виявам гніву та злості, технікам роботи з агресією та причинами її виникнення з використаням прийомів 
“зміна ролей”, “сказати більше”, “перебільшити”, “зменшити”, “посміятися”, “розповісти історію”. Метою 
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виконання вправ третього дня є відпрацювання конструктивних способів управління власною агресією 
й агресією оточуючих за допомогою прийомів вербалізації почуттів курсанта, візуалізації образів, розробки 
психологічного профілю агресії. 

Результатом проведення “Тренінгу управління агресією” є усвідомлення курсантами природи агресив-
них виявів людини, набуття вміння ідентифікації та управління агресією, подальший розвиток внутрішньої 
свободи, суб’єктної активності та відповідальності.

Реалізація комплексу тренінгових занять аудиторного блоку забезпечує усвідомлення курсантами влас-
них відчуттів та емоцій, самопрезентацію майбутніх офіцерів у колективі, налагодження внутрішньої гру-
пової взаємодії та зменшення комунікативної дистанції між її членами, сприяє розкриттю професійних пер-
спектив, формулюванню цілей та орієнтирів майбутньої професійної діяльності. 

Набуття вмінь забезпечення особистої емоційної стійкості, ідентифікації виявів агресії на когнітивному, 
емоційному та поведінковому рівнях, опанування техніками протидії маніпуляції сприяє подальшому розви-
тку особистих якостей курсантів та актуалізації їхнього суб’єктного потенціалу як майбутнього військового 
професіонала. 

Польовий блок комплексу тренінгових занять, який проводиться на полігоні ВВНЗ, складається з двох 
тренінгів: “Індивідуального психологічного тренінгу” та “Групового психологічного тренінгу”, реалізація 
яких відбувається наприкінці першого та другого курсів навчання. 

Метою проведення тренінгових занять на польовій навчально-матеріальній базі є забезпечення розу-
міння та усвідомлення майбутніми офіцерами комплексу впливів сучасного бою на психіку воїна, загальної 
психологічної моделі бою. Імітація реальних бойових дій на ділянці місцевості дозволяє продемонструвати 
курсантам негативний вплив психотравмуючих чинників бою, відчути та проаналізувати психічні процеси 
і явища, які мають місце в реальному бою. Крім того, створена психологічна модель бойових дій є стимулом 
до розвитку майбутньої бойової активності курсантів, дозволяє їм визначити чинники впливу на індивіду-
альну поведінку в бойовій обстановці. 

Головні зусилля під час наступного етапу – етапу розвитку особистості майбутнього офіцера як суб’єкта 
військово-професійної діяльності у ВВНЗ, що охоплює період навчання на 3 курсі для курсантів із термі-
ном навчання 4 роки та 3-4 курс для курсантів із терміном навчання 5 років, пріоритетно спрямовуються на 
створення умов ефективної квазіпрофесійної діяльності курсантів у визначених умовами навчання у ВВНЗ 
межах та набуття майбутніми офіцерами суб’єктного досвіду військово-професійної діяльності. Комплекс 
тренінгових занять під час другого етапу складається із аудиторних тренінгів, до яких віднесено “Тренінг із 
формування комунікативної компетентності”, “Тренінг із модифікації поведінки” та “Тренінг із позитивного 
мислення”, польового тренінгу – “Курс антистресової підготовки”. 

Результатом участі курсантів у комплексі тренінгових занять другого етапу формування професійної 
суб’єктності є подальший розвиток мотиваційного, емоційного та вольового компонентів регуляції пове-
дінки, активізація процесів мотивації та набуття навичок позитивного мислення, креативності та вмінь 
пошуку оригінальних рішень, досвід використання способів суб’єкт-суб’єктної взаємодії та вибору опти-
мальної стратегії поведінки у ситуаціях військово-професійної діяльності, моделювання власної поведінки, 
забезпечення контролю та самоконтролю в моменти небезпеки. 

Вияв свідомої активності під час участі у тренінгах сприяє отриманню суб’єктного досвіду курсантами, 
подальшому професійному самовизначенню та є додатковим стимулом для формування їхньої професійної 
суб’єктності. Крім того, отриманий суб’єктний досвід, рефлексія та саморефлексія участі у тренінгових 
заняттях забезпечують подальший розвиток діяльнісного компоненту професійної суб’єктності та утвер-
дження суб’єктної позиції курсанта як майбутнього офіцера.

Заключний етап – етап формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів під час навчання у ВВНЗ 
(етап навчання на випускному курсі) має за мету опанування курсантами специфічними особливостями 
професії офіцера, їхнє професійне самовизначення та набуття досвіду військово-професійної діяльності. 
З огляду на визначені особливості етапу, підбір і реалізація тренінгових занять здійснюються з урахуванням 
набутого досвіду квазіпрофесійної діяльності курсантів на попередніх курсах, і досвіду, отримання якого 
очікується під час навчання майбутнього офіцера на випускному курсі. 

Певні особливості визначають змістовне наповнення комплексу тренінгових занять випускного курсу, до 
складу якого входять 3 аудиторних треніги та 1 польовий. Аудиторними тренінгами, які визначені найбільш 
доцільними на завершальному етапі формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера, є “Тренінг 
із мотивації досягнення”, “Тренінг профілактики та корекції симптомів емоційного вигорання” та “Тренінг 
розвитку психологічних компонентів управлінської компетентності майбутнього офіцера”, польовим тре-
нінгом – “Методична підготовка офіцера”.

Проведення комплексу тренінгових занять випускного курсу сприяє набуттю вмінь самостійного визна-
чення мети професійної діяльності майбутніми офіцерами як її суб’єктами та стійкого прагнення до її 
досягнення, підвищенню рівня мотивації, формуванню позитивного ставлення до управлінської діяльності, 
опануванню практичними механізмами і техніками ефективного планування та контролю професійної 
діяльності, розвитку вмінь рефлексії отриманих результатів. 
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Взаємний обмін досвідом, який відбувається під час тренінгу між інструктором та курсантом, сприяє 
формуванню індивідуального стилю поведінки майбутнього офіцера, суттєво розширює діапазон моделей 
поведінки в імовірних проблемних ситуаціях професійної діяльності, забезпечує інтенсифікацію розвитку 
професійного мислення, зміни установок на сприйняття майбутнім офіцером себе та інших курсантів як 
суб’єктів освітньої та військово-професійної діяльності. 

Висновки. Впровадження та використання тренігових методик і технологій у формуванні професій-
ної суб’єктності майбутнього офіцера у ВВНЗ дозволяє підвищити результативність опанування майбут-
німи офіцерами теоретичними знаннями, сприяє формуванню вмінь і навичок їх використання в ситуа-
ціях, максимально наближених до притаманних професії, суттєво розширює діапазон моделей професійної 
діяльності в різних умовах виконання службово-бойових завдань, що засвоюються курсантами. Крім того, 
використання тренінгових технологій дозволяє забезпечити перевірку ефективності засвоєних моделей 
у середовищі, максимально наближеному до реального. 

Повноцінна включеність курсанта у процес підготовки та проведення тренінгів сприяє розвитку нестан-
дартного мислення та вмінню відстоювати власну точку зору на варіанти вирішення актуальної професій-
ної проблеми, формуванню готовності брати на себе відповідальність за результати діяльності та ухвалені 
рішення, що є визначальним у виробленні індивідуального стилю управлінської діяльності та суб’єктної 
поведінки майбутнього офіцера, розвитку рефлексії та саморефлексії, що має наслідком завершення про-
цесу формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера. 

Подальші перспективи дослідження полягають в експериментальній перевірці ефективності комплек-
сної методики формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера під час навчання у ВВНЗ із вико-
ристанням тренінгових методик і технологій. 
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Kapinus O. S. Training methods and technologies of formation of professional subjectivity of future officers of the 
Armed Forces of Ukraine

The article analyzes the current pedagogical problem of forming the professional subjectivity of future officers of the Armed 
Forces of Ukraine – an integral professionally important quality that determines their life and professional prospects as subjects 
of military-professional activity, which necessitates finding ways to improve its formation.

It was found that the professional training of future officers determines one of the priority tasks of students’ mastery of prac-
tical mechanisms for solving urgent problems of professional activity through the introduction and use of active forms and meth-
ods of training.

The generalization of the views available in the modern psychological and pedagogical discourse on the priority of using 
training methods and technologies during the training of future officers in higher military educational institutions is carried out.

The advantages of using training methods and technologies in the professional training of future officers are determined, 
among which the determinants are: increasing the effectiveness of cadets’ acquisition of theoretical knowledge; expanding 
the range of models of professional activity in different conditions of combat missions; development of non-standard thinking; 
formation of readiness of the cadet to take responsibility for results of activity and the accepted decisions; the ability to check 
the level of professional readiness of the future officer to perform the assigned tasks.

The advantages of using training methods and technologies in the professional training of future officers are summarized, 
the introduction of which will help create optimal conditions for self-knowledge and self-education of the future officer, the dis-
closure of his individual characteristics. In addition, the available potential of training methods and technologies provides 
intensification of the process of development of personal and professional qualities of the cadet, formation of professionally 
oriented skills and practical skills of professional activity in primary officer positions, development of individual management 
style and subjective behavior, development of reflection and self-reflection. Has the effect of completing the process of forming 
the professional subjectivity of the future officer.

Key words: cadet, future officer, subject, professional subjectivity, training, training methods and technologies, higher mil-
itary educational institution.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ  
В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

У статті на засадах порівняльного методу з’ясовано зміст понять «культура мовлення» та «мовленнєва культу-
ра» у працях вітчизняних науковців, зосібна В. Александрової, Н. Бабич, А. Богуш, М. Вашуленка, С. Вербещук, К. Кли-
мової, Ю. Короткової, Т. Коць, Л. Лучкіної, Л. Мацько, О. Панькевич, В. Пасинок, М. Пентилюк, О. Токарєвої, О. Яшен-
кової та інших. На основі аналізу сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних наукових розвідок виокремлено три 
концепції підходів до тлумачення досліджуваних понять: 1) терміни «мовленнєва культура» і «культура мовлення» 
є тотожними, ними послуговуються як дублетними синонімами; 2) терміни «мовленнєва культура» і «культура мов-
лення» перебувають в еквонімічних відношеннях, оскільки їх можна розглядати як сполуки, семантичний зміст яких 
ґрунтується майже на одному рівні узагальнення; 3) поняття «мовленнєва культура» ширше від поняття «культура 
мовлення», оскільки включає його у свій семантичний зміст, відображає не тільки мовленнєві норми, а й індивідуальні 
особливості людини, аспекти лінгвокультурології, висвітлює особливості національно-мовної картини світу.

Окреслено основні аспекти дефініювання понять «мовленнєва культура» та «культура мовлення», а саме лінгвіс-
тичний, лінгводидактичний, діяльнісний. Охарактеризовано досліджувані поняття з погляду інтерактивних векторів 
коленіарного змісту (вектори «АВ», «ВС», що лежать на одній прямій). Узагальнено константні ознаки мовленнєвої 
культури: правильність, ясність, точність, доступність, логічність, змістовність, доречність, виразність, свідо-
мість, чистота, естетичність, багатство, насиченість інформацією та науковими термінами тощо.

Обґрунтовано значення мовленнєвої культури в системі підготовки фахівця професійної освіти. Звернено увагу на 
важливість мовної освіти як актуального напряму освітньої політики багатьох європейських держав, України зокре-
ма. Мовленнєва культура постає основою мовної підготовки професіонала в галузі знань Освіта/Педагогіка.

Ключові слова: культура, культура мовлення, мова, мовлення, мовленнєва культура, мовна освіта, ознаки мовлен-
нєвої культури.

Неспростовним нині є доказ, що вища школа в підготовці професіонала будь-якої галузі знань значну 
увагу має приділяти формуванню його мовленнєвої компетентності, а відтак – і мовленнєвої культури. 
Мовлення людини є багатогранним явищем, становить основу перебігу мовленнєвої діяльності, піддається 
коригуванню й удосконаленню відповідно до вимог освітньої галузі та професійної сфери та презентує 
особистість як вправного професіонала, носія національної культури. З огляду на зазначене рівень мов-
леннєвої культури і проблеми його формування в процесі здобування вищої освіти постійно перебувають 
у центрі уваги української наукової спільноти. Це зумовлено й тим, що змінюється мовна свідомість сус-
пільства, інтерпретуються літературні норми, удосконалюються культуромовні рекомендації, іде пошук 
нових літературних стандартів, набуває розвитку лінгвокультурологія як наука, що «вивчає зв’язок і вза-
ємодію культури і мови в їхньому функціонуванні; узагальнює цей процес як цілісну структуру одиниць 
у єдності їхнього мовного й культурного змісту за допомогою відповідних методів з орієнтацією на сучасні 
пріоритети та культурні настанови (система норм і суспільних цінностей)» [4, c. 156]. Отже, нині на часі 
розроблення відповідних теоретичних і практичних концепцій, які б відображали соціальну престижність 
змінюваної літературної мови в будь-якій соціально-економічній галузі, відповідали викликам літературних 
стандартів, професійної орієнтації та були спрямовані на створення професійної лінгвопедагогіки як основи 
формування мовленнєвої культури й становлення особистості.

Генезу українськомовної норми відображено в наукових працях Б. Антоненка-Давидовича, А. Бахмут, 
О. Білецького, І. Білодіда, О. Біляєва, Л. Булаховського, М. Волощак, Б. Головіна, С. Єрмоленко, С. Караван-
ського, Л. Мацько, І. Огієнка, М. Пентилюк, М. Пилинського, О. Пономарева, В. Русанівського, О. Сербен-
ської, Л. Струганець, Є. Чак, І. Ющука та інших.

Риторичні основи мовленнєвої культури увиразнюються в науковому доробку Н. Голуб, О. Корчової, 
Л. Мацько, О. Мацько, Г. Сагач та інших. 

Культура української фахової мови стала предметом дослідження Н. Бабич, Н. Ботвинової, Л. Власенко, 
К. Герман, Т. Гриценко, А. Загнітка, М. Зубкова, А. Коваль, Л. Паламар, Т. Симоненко, С. Шевчук та інших. 

Лінгводидактичний аспект культури мови, культури мовлення як основи формування висококваліфікова-
ного фахівця, і професійної освіти зокрема, наскрізно простежується в науково-методичних працях З. Бакум, 
О. Біляєва, А. Богуш, М. Вашуленка, Н. Волкової, О. Горошкіної, С. Карамана, К. Климової, М. Пентилюк, 
О. Семеног, Т. Симоненко, І. Хом’яка та багатьох інших. 

На часі аналіз лінгвістичної та лінгводидактичної термінології, від сутності якої залежить точність і зміст 
знань, мовна вправність фахівця, про що свідчать дослідження І. Кочан, З. Куньч, Г. Мацюк, О. Микитюк, 
С. Омельчука, П. Селігея та інших.

Формування професіонала в галузі знань Освіта/Педагогіка, який усвідомлює власну місію в розвитку 
освіти на засадах вимог європейського освітнього простору, годі уявити без ґрунтовної мовної підготовки, 
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основою якої є мовленнєва культура. З огляду на це детального компаративного вивчення потребують 
наукові розвідки сучасних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, лінгводидактів, де представлено сутність 
поняття «мовленнєва культура».

Мета статті – на засадах порівняльного методу з’ясувати зміст поняття «мовленнєва культура» у пра-
цях вітчизняних науковців, окреслити основні аспекти дифініювання означеного терміна, обґрунтувати зна-
чення мовленнєвої культури в системі підготовки фахівця професійної освіти.

Аналіз лінгвістичних та лінгводидактичних праць засвідчив, що науковці в розв’язанні проблем форму-
вання культури особистості значну увагу приділяють її культурі мовлення (Н. Бабич, О. Горошкіна, Т. Гри-
ценко, С. Караман, А. Коваль, Л. Кравець, Л. Мацько, М. Пентилюк, О. Сербенська та інші) та мовленнєвій 
культурі (В. Александрова, І. Кардаш, Т. Ліштаба, Л. Лучкіна, В. Пасинок, О. Савенкова, Л. Штома, О. Яшен-
кова та інші), отож простежується чимало тлумачень сутності й структури досліджуваних понять. Погоди-
мося, обидва терміни суголосні з думкою Л. Мацько про те, що це – «уміння володіти мовою» [10, с. 7].

Означені поняття поєднуються спільним лексичним компонентом «культура», який у структурі слово-
сполучень відіграє роль головного слова й набуває ознак концепту. Це спонукає аналізувати сутність тер-
мінів «культура мовлення» і «мовленнєва культура» на засадах діяльнісно-антропоцентричного підходу, 
встановити зв’язок значення термінів із культурно-історичним, ментальним, психологічним, соціальним, 
комунікативним буттям народу, з мовною і концентуальною картинами світу, остання є основою для форму-
вання мовної. Через культуру «як особливий вимір духовного життя суб’єкта, в який входять цінності, пси-
хологічні настанови, стереотипи, зразки дій, ментальні програми, які відрізняють одну соціальну групу від 
іншої» [8, с. 36] відбувається «мовна репрезентація світу», створюється «мовна картина світу», яка й відо-
бражає сутність культури, її цінності. Відтак, національну «культуру мовлення» й «мовленнєву культуру» 
варто вважати носіями «органіки української мови» (за О. Пономаревим), поняттями, до розуміння змісту 
й значення яких повинна прагнути кожна людина. Рівень сформованості культури мовлення й мовленнєвої 
культури особистості – це своєрідна неподільна матриця її мовленнєвої діяльності.

Погляди науковців на аналізовані терміни є багатоаспектними, їх зміст пояснюється з позицій розвитку 
мови і її рівнів, процесів породження мовлення, вікових та індивідуальних особливостей людини, мовно-
мовленнєвої норми, варіативності, емоційно-експресивної виражальності, мовленнєвої екологічності та ети-
кету, культури мислення, психологічної культури спілкування, ситуації спілкування, лексико-семантичного 
обсягу самих понять тощо. З огляду на це дефініювати терміни складно, кожний науковець, лінгвістичні 
школи в семантичному полі значення обирали суттєву константу й розгортали її зміст.

На нашу думку, наукові погляди вітчизняних лінгвістів та лінгводидактів на означені термінні сполуки 
можна класифікувати за трьома концепціями, формування яких здійснювалося в певні періоди з опертям 
на наукові пошуки в українському термінознавстві: 1) терміни «мовленнєва культура» і «культура мов-
лення» є тотожними, ними послуговуються як дублетними синонімами (В. Александрова, Н. Бабич, Л. Луч-
кіна, І. Кардаш, К. Климова, Л. Мацько, В. Пасинок, М. Пентилюк, О. Токарєва, С. Хоцкіна, Т. Щеголєва 
та інші); 2) терміни «мовленнєва культура» і «культура мовлення» перебувають в еквонімічних відношен-
нях, оскільки їх можна розглядати як сполуки, семантичний зміст яких ґрунтується майже на одному рівні 
узагальнення, й підпорядковуються вони  гіперонімам – мова/культура (Н. Бабич, М. Вашуленко, С. Єрмо-
ленко, Г. Кисіль, К. Климова, Л. Мацько, М. Пентилюк, В. Русанівський, Т. Симоненко, С. Шевчук та інші); 
3) поняття «мовленнєва культура» ширше від поняття «культура мовлення», оскільки включає його у свій 
семантичний зміст, відображає не тільки мовленнєві норми, а й індивідуальні особливості людини, аспекти 
лінгвокультурології, висвітлює особливості національно-мовної картини світу (С. Вербещук, О. Савенкова, 
О. Семенюк, О. Яшенкова та інші). Розглянемо більш детально наукові погляди представників кожної з кон-
цепцій з опертям на методи компонентного, дистрибутивного аналізу, порівняння.

З часу прийняття Україною незалежності гостро і актуально постають питання мовної культури україн-
ців, починають активно досліджуватися проблеми формування мовленнєвої культури та культури мовлення, 
захищається низка наукових досліджень, присвячених означеній проблемі. Н. Бабич наголошує, що «куль-
тура мовлення – не дається людині від народження – вона набувається в процесі спілкування. Тому людина 
повинна дбати про якість свого мовлення в будь-якій ситуації спілкування» [2, с. 18].

Аналіз наукових розвідок (М. Алексєєва, К. Климова, О. Козієвська, О. Крсек, Л. Лучкіна, В. Усатий) 90-х 
років XX ст. – початку XXI ст. дав змогу констатувати, що в цей період не простежується розмежувань між 
поняттями «культура мовлення» та «мовленнєва культура». 

Водночас культура мовлення «є свідченням особистісного рівня кожної особистості, того, яку вона 
створює навколо себе вербальну комунікативну ситуацію, мовну ауру, що формує мовний смак чи несмак» 
[10, с. 7]. «Формуванням культури мовлення займається наука мовного навчання – культура мовлення – ….
лінгводидактична наука, яка вивчає стан і статус (критерії, типологію) норм сучасної української мови в кон-
кретну епоху та рівень лінгвістичної компетенції сучасних мовців, соціальний та особистісний аспекти їх 
культуромовної діяльності» [10, с. 7].

Л. Лучкіна послуговується поняттями «мовленнєва культура» та «культура мовлення» як дублетними 
синонімами. Вона розглядає терміни в теоретичному й практичному аспектах. На її думку, у теоретичному 
аспекті мовленнєва культура (культура мовлення) – «це лінгвістична галузь філологічної науки, яка дослі-
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джує мовленнєве життя суспільства в певний період його існування та встановлює на науковій основі норми 
користування мовою як основним засобом спілкування, формування та вираження думок з метою вдоско-
налення мови як знаряддя культури». У практичному розрізі – «якість мови, що реалізується в процесі мов-
лення та ситуації спілкування логічно, ясно, зрозуміло, доречно, виразно, різноманітно й естетично вислов-
лювати свою думку» [9, с. 20–21].

Л. Лучкіна подає мовленнєву культуру як «якість володіння нормами літературної мови, а також уміння 
використовувати її багатство та виражальні засоби в умовах спілкування відповідно до мети й змісту мов-
лення» [9, с. 21].

К. Климова, досліджуючи процес формування культури мовлення майбутніх учителів початкових кла-
сів, послуговується термінологічними словосполуками «культура мови майбутніх учителів» та «культура 
мовлення майбутніх учителів. Вона уточнює, що зазначені терміни в її роботах можуть бути абсолютними 
синонімами. Культура мовлення майбутнього вчителя, за визначенням ученої, передбачає «виразність, пра-
вильність, логічність, точність відносно будь-якої ситуації спілкування» [5, с. 12].

Науковці першої концепції не розмежовують понять «мовленнєва культура» та «культура мовлення», 
вони в текстах є взаємозамінними, пояснюються як важливі складники загальної культури особистості. 

В. Александрова характеризує мовленнєву культуру як «показник комунікативної компетентності, 
складну систему мовних знаків, що ґрунтується на мовних і моральних правилах та нормах поведінки» 
[1, с. 8]. Культура мовлення – це «такі якості мовлення того, хто говорить чи пише, які забезпечують людині 
ефективне досягнення мети спілкування з дотримуванням правил, етичних норм, ситуативних і естетичних 
нюансів» [1, с. 8]. У статті авторка аналізує мовленнєву культуру та культуру мовлення як різні поняття, але 
вони, на нашу думку, об’єднуються двома аспектами: 1. Мовно-етичний (нормативний) аспект, що перед-
бачає додержання мовних правил та норм мовленнєвого етикету. 2. Комунікативний – послуговування мов-
ними знаками на засадах правильності, зрозумілості, доступності, ясності для досягнення мети спілкування 
в його усній та писемній формах.

Ю. Короткова зазначає, що культура мовлення – «це досконале володіння мовою, її нормами, уміння 
правильно, точно, виразно передавати свої думки засобами мови, добираючи останні відповідно до мети 
й ситуації спілкування» [7, с. 144]. Авторка розкриває сутність культури мовлення юриста, визначає її як 
«багаторівневу професійно особистісну якість, що виявляється в досконалому володінні мовою, її нормами, 
уміннями правильно, точно, виразно передавати свої думки, впливати на почуття й емоції слухачів за допомо-
гою мовних і позамовних засобів, добираючи останні відповідно до мети та ситуації спілкування» [7, с. 147].

Дослідниця виділяє необхідні елементи культури мовлення юриста, а саме: правильна вимова, вільне, 
невимушене оперування словом, уникнення вульгаризмів, провінціалізмів, архаїзмів, діалектизмів, слів-
паразитів, зайвих іншомовних слів, наголошування на головних думках, фонетична виразність, інтонаційна 
розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне використання логічних наголосів і психо-
логічних пауз, відповідність між змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою.

За твердженням О. Панькевич, поняття «культура мовлення» ґрунтується на двох ступенях опанування 
літературної мови: правильність мовлення, тобто дотримання норм літературної мови, і мовна майстерність – 
уміння добирати з варіантів найбільш точний, стилістично доречний до певної ситуації [11]. Таким чином, 
під культурою мовлення вона розуміє «спроможність використання найоптимальніших мовних засобів у змо-
дельованих типових ситуаціях професійного спрямування, дотримуючись літературних норм» [11, с. 167]. 
Дослідниця підтримує думку Н. Бабич, що мовні норми є центральним поняттям культури мовлення.

Відзначимо, що в руслі розв’язання проблеми особливий інтерес викликало наукове дослідження О. Тока-
рєвої, у якому відображено структуру мовленнєвої культури та визначено базові складники феномену «мов-
леннєва культура», що потрактовується як сукупність знань, умінь, навичок, які відповідають усталеним 
мовним нормам та забезпечують оптимальне вирішення виробничих завдань. Зазначено, що структура мов-
леннєвої культури включає перцептивний, мотиваційний, когнітивний, організаційно-діяльнісний та реф-
лексивно-оцінний компоненти. Серед конститутивних ознак мовленнєвої культури О. Токарєва виокремлює 
грамотність та мовленнєвий етикет, який сприяє встановленню мовленнєвого контакту співрозмовників, 
підтриманню спілкування.

Аналіз наукових розвідок учених другої концепції дав змогу констатувати, що терміни «мовленнєва 
культура» і «культура мовлення» можуть перебувати в еквонімічних відношеннях. На думку Т. Михайлової, 
еквоніми (їх ще називають співгіпонімами) наближаються до синонімів, тому що мають у семантиці спільне 
й відмінне (як загальномовні семантичні й семантико-стилістичні синоніми).

Представниками означеної концепції здебільшого, на нашу думку, є лінгводидакти, зосібна А. Богуш, 
М. Вашуленко, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, К. Климова, М. Пентилюк, В. Собко, Т. Симоненко 
та інші. Вони займаються питаннями формування й удосконалення культури мовлення та мовленнєвої куль-
тури представників галузі знань Освіта/Педагогіка, зокрема працюють над удосконаленням змісту, форм, 
методів навчання української мови, формування мовленнєвої особистості.

Так, А. Богуш культуру мовлення й мовленнєву культуру розглядає в руслі мовленнєвої діяльності осо-
бистості на засадах компетентнісного підходу, доводить, що обидва феномени (культура мовлення, мовлен-
нєва культура), якими має оволодіти людина через неперервну мовну освіту, є складниками мови: «Вочевидь, 
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людина існує в мові, виявляє себе в мові, прокладає через мову…місток для порозуміння з іншими людьми…
Саме через мову, що пов’язує невидимими нитками сучасні й минулі покоління у єдину мовно-національну 
спільноту України, ми всі відчуваємо себе громадянами своєї держави…Успіх мовленнєвої діяльності зале-
жить від особистості, від рівня розвитку її мовлення, від культури мови і мовлення…» [13, с. 28–29]. З огляду 
на означене культуру мовлення А. Богуш термінує як «сукупність і систему комунікативних якостей мов-
лення, володіння літературними нормами на всіх мовних рівнях, в усному і писемному мовленні, уміння 
користуватися мовностилістичними засобами  і прийомами з урахуванням умов і цілей комунікації; упо-
рядковану сукупність нормативних мовленнєвих засобів, вироблених практикою людського спілкування, які 
оптимально виражають зміст мовлення і задовольняють умови і мету спілкування» [13, с. 25]. Отже, клю-
човими аспектами у визначенні поняття «культура мовлення» дослідниця називає: якості мовлення, мовні 
норми, мовностилістичні засоби, прийоми та топоси, де відбувається мовленнєва діяльність у певному сти-
льовому жанрі. За такого підходу мовлення сприймається ширше ніж мовленнєва діяльність, оскільки воно 
є способом формування й висловлення думки за допомогою мови, постійним компонентом, складником 
будь-якої діяльності. А мовленнєва діяльність представляється як процес зовнішнього вираження мовлення, 
процес озвучення думки (говоріння), слухання, письма; як, за словами О. Яшенкової, «спеціалізоване вико-
ристання мовлення для комунікації, окремий випадок діяльності спілкування» [13, с. 82].

Цілком поділяємо думку A. Богуш й про те, що ефективна мовленнєва діяльність не можлива без мовлен-
нєвої етики та мовленнєвого етикету, які є константами мовленнєвої культури й утворюють модус етосу – 
засобів впливу, що імперують до моральних норм людської поведінки.

М. Вашуленко, на нашу думку, пояснення суті терміна «культура мовлення» обґрунтовує на засадах дефі-
ніцій «мовлення», «спілкування», з огляду на що мовленнєва діяльність набуває статусу мовної комунікації 
як способу співіснування, буття людини. Культура мовлення (спілкування), і вчителя передусім, на думку 
М. Вашуленка, – це складник комунікативної компетентності майбутнього вчителя, що ґрунтується на: сфор-
мованості у вчителя понять про мову, її функції, мовлення і спілкування; глибокому знанні тем, які викладає; 
прагненні й потребі в оволодінні механізмами спілкування; моделюванні очікуваного спілкування; здатності 
організовувати спілкування …і керувати цим процесом; аналізі результатів керування спілкуванням і мов-
ленням. З-поміж ознак культури мовлення науковець виділяє: понятійно-термінологічну чіткість, багатство, 
виразність, здатність урівноважувати мовлення, багатоплановість [3, с. 6–12].

Мовленнєву культуру науковець пояснює на засадах інтегрування особливостей мовленнєвої культури 
народу (суспільства) і мовленнєвої культури особистості, зосібна вчителя: «нормативне послуговування 
вчителем мовою, володіння цілісними і системними знаннями про мову і мовлення, усвідомлення свого 
національного коріння, сповідування принципів полікультурності, ушанування виховних цінностей куль-
тури інших народів, уміння захопити кожного учня емоційним, пристрасним словом і через нього форму-
вати толерантну особистість із розвиненим почуттям поваги до інших культур» [6, с. 6].

Аналіз сутності термінів «культура мовлення» і «мовленнєва культура» в науковому доробку М. Вашу-
ленка свідчить, що вони обґрунтовуються в межах діяльнісно-антропоцентричного підходу до пояснення 
значення їх, набувають властивостей концепту. Домінантними когнітивними (логіко-понятійними) семами, 
які утворюють ядро (інтенсіонал) структури лексичного значення концептів «культура мовлення» і «мов-
леннєва культура», є: мова, культура, мовна норма. Саме ці семи визначаємо інтегральними – спільними для 
обох концептів. Оскільки структура значення концептів «культура мовлення», «мовленнєва культура» охо-
плює тотожні інтегральні семи, аналізовані поняття перебувають у синонімічних (семантико-семантичних) 
відношеннях, їх можна означити як еквоніми.

Убачаємо за необхідне розглянути наукові погляди інших науковців, які розмежовують терміни «мовлен-
нєва культура» і «культура мовлення».

Так, О. Яшенкова доводить, що поняття «мовленнєва культура» ширше за поняття «культура мовлення». 
На думку дослідниці, «культура мовлення – це така організація мовних засобів, які в будь-якій ситуації 
спілкування за дотримання сучасних мовних норм та етики спілкування забезпечують досягнення комуні-
кативних завдань» [14, с. 140]. З огляду на зазначене О. Яшенкова доводить, що культура мовлення ґрунту-
ється на трьох аспектах: нормативному – знання й дотримання норм літературної мови; комунікативному – 
вибір і послуговування мовними засобами відповідно до комунікативних цілей і намірів; етичному – знання 
й дотримання правил мовленнєвого етикету. Аналіз визначення О. Яшенковою змісту поняття «мовленнєва 
культура» як «складника культури народу, що охоплює мову, форми втілення мовлення, сукупність загально-
значущих мовленнєвих творів певною мовою, звичаї та правила спілкування, співвідношення вербальних 
і невербальних компонентів комунікації, закріплені в мовній картині світу; способи передавання, зберігання 
та оновлення мовних традицій, мовну свідомість народу в побутових і професійних формах, науку про 
мову» [14, с. 140] свідчить, що культура мовлення є одним із компонентів мовленнєвої культури. 

Аналогічні погляди простежуємо у працях С. Вербещук, яка зазначає, що поняття «мовленнєва куль-
тура» ширше за поняття «культура мовлення», оскільки відображає не тільки нормативний мовленнєвий 
аспект, а й особистісні, індивідуальні, загальнокультурні властивості людини. Дослідниця розглядає мов-
леннєву культуру в контексті культури особистості, оскільки вона передбачає не тільки наслідування норм, 
але й уміння свідомо вибирати найбільш доцільні варіанти мовленнєвої поведінки, знаходити адекватну 
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щодо ситуації нову мовленнєву форму (за С. Вербещук). Науковець підкреслює, що мовленнєва культура 
є продуктом мовленнєвої діяльності особистості, результатом сформованості духовних цінностей. 

О. Савенкова, аналізуючи різні підходи до тлумачення сутності культури мовлення/мовленнєвої куль-
тури, подає певні узагальнення щодо розуміння суттєвих особливостей та ролі в житті людини значення 
цих понять. Мовленнєва культура – це «складник загальної культури людини, що включає мовленнєвий 
інтелект, культурно-мовленнєвий тезаурус, мовленнєву поведінку; культурно-мовленнєвий простір кож-
ної людини поліфонічний, багатомірний і принципово незавершений; творчий розвиток особистості обу-
мовлено вмінням чітко, логічно і правильно мислити та висловлювати власні думки» [12, с. 28]. На думку 
дослідниці, оволодіння мовленнєвою культурою значною мірою забезпечує професійну та особистісну 
самореалізацію людини. 

Аналіз означених концепцій-поглядів на поняття «культура мовлення» й «мовленнєва культура» пере-
конує в тому, що ці дефініції певною мірою виконують у суспільстві роль інтерактивних векторів коленіар-
ного змісту (вектори «АВ», «ВС», що лежать на одній прямій), при цьому вектор «АВ» можна визначити як 
напрям формування культури мовлення, модуль цього вектора, або його семантична довжина і наповнюва-
ність, є основою для утворення й розвитку семантично-змістової площини вектора «ВС».

Уважаємо за необхідність коленіарний зміст вектора «ВС» розширити константними ознаками культури 
мовлення і мовленнєвої культури: правильність, ясність, точність, доступність, логічність, змістовність, 
доречність, виразність, свідомість, чистота, естетичність, багатство, насиченість інформацією та науковими 
термінами, милозвучність тощо, які сьогодні взоруємо як основні критерії з оцінювання рівня інтелекту-
ального та духовного розвитку людини, її професійних компетентностей, мовленнєвої вправності та як 
наскрізні параметральні імплікатори, що підсилюють інтенсивність ступеню значущості оволодіння осо-
бистістю культурою мовлення й мовленнєвою культурою, спонукають до глибокого усвідомлення істини 
про те, що «мова  є найважливішим орієнтиром людини у її діяльності у світі» (за О. Леонтьєвим).

Мовленнєва культура засвідчує лінгвістичну компетентність окремої особистості, багатьох мовців, сус-
пільства. Водночас культура мовлення аналізує, досліджує стан лінгвістичної компетентності мовців кон-
кретної епохи, часового періоду, галузі знань, спеціальності, є основою дослідження стану функціонування 
мови, розвитку мовленнєвої поведінки, мовного виховання в суспільстві. 

Нині спостерігаємо превалювання літературно-розмовної, а подекуди і фамільярно-розмовної мовлен-
нєвої культури, що пояснюється різними причинами, і нехтуванням дбайливого ставлення до української 
літературної мови як основи формування мовленнєвої культури зокрема. Ця проблема потребує негайного 
розв’язання, особливо під час розширення сфер функціювання української мови як державної. Освіта, і вища 
передусім, є тим мовним середовищем у центрі уваги якого мають бути якості професійного мовлення сту-
дентів, над удосконаленням яких необхідно працювати не лише викладачам-філологам, а й викладачам спе-
ціальних дисциплін.

Фахівець професійної освіти за допомогою унормованого спілкування набуває життєвого, фахового 
досвіду, прагне до опанування майстерності. А тому сформована на високому рівні мовленнєва культура 
допомагає вдосконалити фах, підвищити свій професійний рівень, поліпшує процес взаєморозуміння, 
сприяє творчому розв’язанню виробничих, кадрових та інших проблем.

Мовленнєва культура майбутніх фахівців професійного навчання, зокрема із документознавства, має від-
повідати мовним нормам сучасної української літературної мови, а саме орфоепічним, лексичним, орфогра-
фічним, граматичним, стилістичним та пунктуаційним.

З огляду на це мовна освіта є вагомим напрямом освітньої політики багатьох європейських держав. Вона 
спрямована не лише на оволодіння окремими аспектами мови, що вивчається, але й на залучення студентів 
до світового процесу культурної взаємодії, сприяє формуванню в них свідомого ставлення та інтересу до 
мовних феноменів як власної, так й іншої ментальності.

Висновки. Основними напрямами дослідження проблеми сутності мовленнєвої культури у вітчизня-
ній лінгвістичній та лінгводидактичній літературі є різноаспектне обґрунтування сутності понять «культура 
мовлення», «мовленнєва культура», визначення основних їх ознак, добір найбільш ефективних форм, мето-
дів, засобів, принципів навчання мови, опанування її мовними нормами, розроблення комплексних систем 
вправ, практичних завдань для формування та підвищення рівня мовленнєвої культури майбутніх фахівців 
усіх галузей освіти, й професійної зокрема.

Перспективи подальших досліджень убачаємо в розкритті змісту понять «культура мовлення», «мовлен-
нєва культура» у працях зарубіжних науковців, в аналізі константних ознак культури мовлення й мовленнє-
вої культури.
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Kuznetsova H. P., Karas O. D. Theoretical fundamentals of speech culture in research of native scientists.
The article clarifies the meaning of the concepts of «culture of speech» and «speech culture» in the works of native scientists, 

especially V. Alexandrova, N. Babych, A. Bogush, M. Vashulenko, S. Verbeshchuk, K. Klimova, Yu. Korotkova, T. Kots, L. Luch-
kina, L. Matsko, O. Pankevych, V. Pasynok, M. Pentyliuk, O. Tokarieva, O. Yashenkova and others, on the basis of the compar-
ative method. Based on the analysis of modern linguistic and linguodidactical scientific research, three concepts of approaches 
to the interpretation of the studied concepts are identified: 1) the terms «speech culture» and «culture of speech» are identical, 
they serve as duplicate synonyms; 2) the terms «speech culture» and «culture of speech» are in equonymic relations, because 
they can be considered as compounds, the semantic meaning of which is based on almost the same level of generalization; 
3) the concept of «speech culture» is broader than the concept of «culture of speech» because it includes it in its semantic 
meaning, reflects not only speech norms but also individual characteristics, aspects of linguoculturology, highlights the features 
of the national-linguistic picture of the world. 

The main aspects of defining the concepts of «speech culture» and «culture of speech» are outlined, namely linguistic, lin-
guodidactic, activity. The studied concepts are characterized in terms of interactive vectors of collinear content (vectors «AB», 
«BC», lying on one line). The constant features of speech culture are generalized: correctness, clarity, accuracy, accessibility, 
logic, content, relevance, expressiveness, consciousness, purity, aesthetics, richness, saturation with information and scientific 
terms, melodiousness, etc.
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The importance of speech culture in the system of vocational education specialist training is substantiated. Attention is 
drawn to the importance of language education as a relevant aspect of educational policy of many European countries, Ukraine 
in particular. Speech culture is the basis of language training of professionals in the field of knowledge Education/Pedagogy.

Key words: culture, culture of speech, language, speech, speech culture, language education, signs of speech culture.
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ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Статтю присвячено експериментальному дослідженню з проблеми виявлення готовності майбутніх медичних 
сестер до неперервного навчання в контексті ступеневої вищої медсестринської освіти. Під час дослідження було 
з’ясовано, що підготовка медичних сестер на початку 90-х років здійснювалася в два етапи, перший з яких охоплював 
додипломний період навчання у медичних училищах і післядипломну освіту на курсах підвищення кваліфікації. У 1993 році 
в Україні вперше запроваджується ступенева медична освіта. У статті також розкрито особливості підготовки 
медичних сестер за різними освітніми ступенями, починаючи з молодшого спеціаліста і завершуючи ступенем бака-
лавра та магістра. Особливу увагу закцентовано на відмінностях ступеневої підготовки майбутніх медичних сестер. 
Описано результати педагогічного експерименту (констатувальний етап), проаналізовано результати анкетування 
студентів 1–4 курсів Черкаської медичної академії та відповіді викладачів під час інтерв’ювання з метою виявлення 
рівня готовності студентів до продовження їхнього навчання в бакалавраті та магістратурі. Представлено дані, 
отримані під час проведення експериментального навчання після виконання ними першої зрізової роботи. Висвітлено 
вивчення питання профорієнтаційної роботи викладачів медичної академії серед випускників загальноосвітніх шкіл 
та медичних училищ із метою залучення їх до вступу в медичну академію, а також серед студентів молодших курсів 
самої академії – з метою підвищення їхньої зацікавленості у продовженні навчання в бакалавраті та магістрату-
рі. Запропоновані спеціальні завдання для студентів експериментальної групи сприяли розвитку бажання студентів 
навчатися протягом усієї професійної діяльності, про це засвідчили оброблені дані виконаного першого тесту випус-
книками освітнього ступеня “молодший спеціаліст”.

Ключові слова: медсестринська освіта, неперервність навчання, освітні ступені (молодший спеціаліст, бакалавр, 
магістр), підготовка медичних сестер, педагогічний експеримент (констатувальний етап).

Дослідженню процесу підготовки медичних сестер присвячено низку публікацій: загальній характерис-
тиці формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи (Н. Лісна-Міськів); 
реалізації принципу наступності у системі неперервності освіти (Г. Паласюк); підготовці магістрів сестрин-
ської справи в умовах ступеневої освіти (І. Махновська); інтегративним підходам у системі ступеневої про-
фесійної освіти (Ю. Жидецький) та ін. 

Метою статті є з’ясування вияву готовності майбутніх медичних сестер до неперервного навчання у кон-
тексті ступеневої вищої освіти та аналіз даних проведеного констатувального етапу педагогічного експери-
менту щодо їхнього рівня готовності. 

Ступенева вища освіта в Україні бере свій початок з 1993 року, коли було затверджено Програму розвитку 
медсестринської освіти в Україні на період 1993–2002 років. Ступенева вища медична освіта розглядається 
у контексті безперервної, що має на меті завершену, поступову підготовку медичних кадрів і уможливлює 
опанування особистістю певного освітнього ступеня та кваліфікації. Як зазначав Ю. Жидецький, ступенева 
вища медична освіта як важливий компонент концепції неперервної освіти створює умови для виконання 
майбутніми фахівцями певних професійних функцій у системі єдиного цілого. Водночас, на думку автора, 
діє принцип завершеності освіти на кожному із ступенів підготовки, а це означає, що студенти набувають 
належний рівень професійної компетентності та отримують можливість до подальшого вдосконалення [1; 2].

Поступово відбувався перехід у підготовці медичних сестер на ступеневу освіту, який, за словами Г. Пала-
сюк, складався з трьох ступенів: 

І ступінь – дипломована медична сестра – термін навчання 3 роки на базі повної загальної середньої 
освіти (11 класів); ІІ ступінь – медична сестра – бакалавр – 1 рік навчання у вищому медичному навчальному 
закладі освіти II–IV рівні акредитації; ІІІ ступінь – медична сестра – магістр [5, с. 9].

Завдання підготовки медсестри освітнього ступеня молодший спеціаліст залишилися такими ж, як і були 
в радянські часи, а саме навчатися здійснювати медсесринські маніпуляції під керівництвом лікаря. Запро-
вадження ступеня бакалавр дало змогу випускнику бакалаврату, крім основних своїх функцій, виконувати 
управлінську та педагогічну діяльність. 

У 2014 році з ухваленням Закону України “Про вищу освіту” в підготовці фахівців було акцентовано 
увагу на продовження навчання молодших сестер у магістратурі, яке передбачало поглиблену теоретичну 
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та практичну підготовку медсестер та вироблення в них управлінської функції, формування умінь здій-
снювати науково-дослідницьку діяльність. Випускник магістратури може обіймати керівну посаду головної 
медсестри, медсестри-координатора, заступника головного лікаря з медсестринства [4, с. 26]. Тоді ж було 
додано і четвертий освітній ступінь – підготовку доктора філософії з медсестринства. На думку Н. Лісна-
Міськів, ця підготовка вимагає від його здобувачів набуття глибоких теоретичних знань і вмінь, необхідних 
для продукування ідей, що мають теоретичне та практичне значення, розв’язання комплексних проблем 
у своїй професійній роботі та дослідницько-інноваційної діяльності, вироблення методології для науково-
педагогічної діяльності [3, с. 124]. 

Студент, який потрапляє на навчання до закладу вищої медичної освіти, спочатку здобуває ступінь 
молодшого спеціаліста, він має право на цьому і завершити своє навчання, а може продовжити його, щоб 
стати випускником бакалаврату, а згодом і магістратури, завершивши повний цикл вищої освіти. Нині Укра-
їні необхідні висококваліфіковані медичні сестри з вищою освітою, тому перед викладачами закладів вищої 
медичної освіти державою поставлено завдання регулярно і систематично проводити профорієнтаційну 
роботу серед студентів з метою залучення їх до подальшого навчання в бакалавраті та магістратурі.

У 2018–2019 навчальному році з метою виявлення рівня готовності випускників до подальшого навчання 
в Уманському медичному коледжі, Ватутінській філії Черкаської медичної академії та Фаховому медико-
фармацептичному коледжі Української медичної стоматологічної академії було проведено опитування 
студентів випускного курсу, які здобували освіту за ступенем молодший спеціаліст, у якому взяло участь 
320 осіб. З них 64 % опитаних виявили бажання продовжити навчання у вищому медичному закладі, 24 % – 
відмовилися продовжувати навчання, а 12 % – на той час ще не визначилися. 

У 2019–2020 навчальному році, нами було проведено анкетування студентів Черкаської медичної акаде-
мії спеціальності 223 «Медсестринсво, а саме: студентів першого курсу, які вступили в заклад на базі повної 
загальної середньої освіти, студентів третього курсу цієї спеціальності перед складанням державних іспи-
тів на здобуття освітнього ступеня молодший спеціаліст та студентів випускного курсу освітнього ступеня 
бакалавр. Анкетуванням було охоплено 68 студентів першого курсу, 106 студентів, які закінчували навчання 
освітнього ступеня молодший спеціаліст та 15 студентів випускників бакалаврату. Насамперед нас цікавила 
відповідь студентів на перші три запитання анкети. 

Першим питанням, яке ставилося в анкеті, було “Чи задовольняє рівень одержання фахових знань 
і набуття практичних умінь у цьому освітньому закладі?” 98,9 % першокурсників дали відповідь “Так” 
і лише 1,1 % відповіли “Ні”. Випускники освітнього ступеня молодший спеціаліст, відповідаючи на це запи-
тання анкети, зазначили 74,5 % – “Так”, 15,5 % – “Вагаюсь відповісти”, 10 % – “Ні”. Щодо випускників 
бакалаврату, то їхні відповіді розподілилися так: 82,2 % респондентів повністю задовольняє рівень освіти 
в медичній академії, 11,8 % – вагалися відповісти, лише 6 % висловили своє невдоволення фаховим рівнем 
підготовки в освітньому закладі. 

Другим, основним запитанням цієї анкети нами було визначено “Чи продовжите ви своє подальше 
навчання в медичній академії по завершенню освітньої програми? (для студентів першого курсу – в бакалав-
раті і магістратурі; для випускників освітнього ступеня молодший спеціаліст – бакалавраті і магістратурі; 
для випускників бакалаврату – в магістратурі)”. 99,1 % першокурсників підтвердили своє бажання навчатися 
і в бакалавраті, і в магістратурі. Відповіді майбутніх молодших спеціалістів різнилися у порівнянні з відпо-
відями першокурсників. 53,2 % виявляють бажання навчатися лише в бакалавраті, 8,2 % – у магістратурі, 
38,6 % – вважають для подальшої професійної діяльності достатнім здобуття освітнього ступеня молодший 
спеціаліст. Випускники бакалаврату не всі виявляють бажання продовжити навчання в магістратурі, таке 
прагнення лише у 22,4 %. 

Третє запитання анкети вимагало дати відповідь “Чим вмотивоване ваше бажання продовжити навчання 
у бакалавраті / магістратурі?”. Відповідаючи на нього, студенти першого курсу зазначили: по-перше, це 
дасть можливість їм стати високопрофесіональними медичними сестрами (42,3 % респондентів); по-друге, 
по завершенню навчання в медичній академії матимемо змогу вступити до медичного університету за спе-
ціальністю «Лікувальна справа» (21,3 %); по-третє, продовження навчання у медичній академії і у бакалав-
раті, і у магістратурі відкриє перспективи для успішного працевлаштування у лікувально-профілактичних 
закладах (16,4 %); по-четверте, хочу навчатися, бо навчатися краще, ніж працювати (12 %); по-п’яте, цього 
хочуть батьки (8 %). Студенти здобувачі освітнього ступеня молодший спеціаліст запропонували інші варі-
анти відповідей: 1) буду навчатися в бакалавраті, щоб у майбутньому обійняти посаду старшої медсестри 
(57,2 % анкетованих); 2) прагну підвищити свою практичну підготовку в закладах охорони здоров’я під час 
проходження виробничої практики в бакалавраті (22,6 %); 3) випускники бакалаврату мають можливість 
отримувати більшу зарплатню (11,2 %); 4) буду вступати в бакалаврат, щоб після його завершення продо-
вжити навчання в магістратурі (9 %). Відповіді студентів, які завершували навчання в бакалавраті, розподі-
лилися таким чином: 1) не бажаю продовжувати навчання в магістратурі, бо вважаю, що отримання диплому 
бакалавра буде достатнім для моєї успішної професійної діяльності (72,5 %); 2) хочу продовжити навчання 
в магістратурі, тому що у майбутньому планую обіймати керуючу посаду (головної медсетри, медсестри-
координатора, заступника головного лікаря з медсестринства) (18,2 %); 3) завершення навчання в магістра-
турі стане для мене базою для написання кандидатської дисертації з медсестринства (9,3 %). 
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Відповіді студентів на поставлені ці запитання демонструють надзвичайне задоволення від фахової під-
готовки у медичному закладі вищої освіти у першокурсників та їхнє бажання продовжувати навчання на 
вищих освітніх ступенях як у бакалавраті, так і в магістратурі. У відповідях випускників освітнього ступеня 
молодший спеціаліст та бакалавр спостерігається зниження зацікавленості студентів у подальшому навчанні, 
практичне спрямування отриманого фаху, небажання студентів постійно продовжувати підвищення своєї 
кваліфікації, займатися науково-дослідницькою діяльністю, недооцінку перспектив у використанні набутих 
знань, умінь і навичок на практиці. А також вважаємо, що не закріплена в законодавстві вимога обіймати 
керівні посади у медсестринстві лише випускникам з повною вищою освітою, теж впливає на мотивацію 
навчання майбутніх медичних сестер у бакалавраті і магістратурі. 

Під час дослідження нас зацікавило питання, яку роль виконує профорієнтаційна робота викладачів серед 
випускників середньої загальноосвітньої школи, медичних училищ, коледжів, медсестер закладів охорони 
здоров’я, які мають диплом молодшої медсестри, з метою залучення їх до навчання у медичних закладах 
вищої освіти, а також чи проводиться повною мірою профорієнтаційна робота викладачів на молодших кур-
сах серед студентів медичної академії з метою продовження їхнього навчання в бакалавраті і магістратурі. 
З цією метою було проведено опитування викладачів передусім фахових дисциплін, а також викладачів 
загальної підготовки. В опитуванні взяло участь 22 викладачі, серед них з п’ятирічним стажем роботи – 7, 
з стажем роботи 10 років – 10, зі стажем роботи 20 і більше років – 5. Інтерв’ювання викладачів проводилося 
протягом першого семестру 2019–2020 навчального року.

Відповідаючи на запитання “Чи брали ви участь у профорієнтаційній роботі у попередньому навчаль-
ному році?”, 93,6 % респондентів дали стверджувальну відповідь “Так”. 51,8 % опитаних брали участь 
у профорієнтаційній роботі серед учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл області, загалом це були 
школи обласного центру. 28,2 % – проводили профорієнтаційну роботу у сільських школах Черкаського 
району. 20 % – залучалися до профорієнтаційної роботи серед студентів медичних училищ Черкаської 
області. Майже 100 % інтерв’юерів зазначили, що паралельно проводили профорієнтаційну роботу студен-
тів Черкаської медичної академії з метою залучення їх до навчання в бакалавраті, а згодом і в магістратурі. 
З цією метою використовувалися виховні години в академічних групах, спеціальні профорієнтаційні бесіди 
про перспективи працевлаштування в майбутньому з дипломами про вищу освіту, зустрічі з випускниками 
медичної академії, які працюють у лікувально-профілактичних закладах міста і області. З метою профорі-
єнтаційної роботи Черкаська медична академія протягом останніх 10 років проводить науково-практичні 
конференції із залученням науковців, викладачів Житомирського інституту медсестринства, які, виступа-
ючи з науковими повідомленнями, беруть участь у індивідуальних бесідах зі студентами медичної академії, 
розкриваючи секрети досвіду медичних сестер різних освітніх ступенів та можливості їхньої участі в роботі 
на керівних посадах. 

Під час інтерв’ю ставилося запитання до викладачів, “Які форми і методи спілкування зі студен-
тами є ефективними для профорієнтаційної роботи, окрім бесіди?”. 75,4 % викладачів, зазначили, що 
ефективними методами у проведенні профорієнтації в загальноосвітніх школах та медичних училищах 
є використання презентацій, відеороликів про сам освітній заклад; спеціальності, які можна здобути, 
навчаючись в академії; науково-дослідницьку роботу студентів; проходження різних видів практики 
в амбулаторних умовах та дозвілля студентів; дні відкритих дверей, що організовуються двічі на рік; 
участь у щорічному заході на честь дня міста “Місто професій”. 16,2 % – стверджували, що ефектив-
ною формою профорієнтаційної діяльності виступають зустрічі з головними і старшими медсестрами, 
які працюють у закладах охорони здоров’я міста та області. 8,4 % – вважають, що ефективним методом 
профорієнтаційної роботи зі студентами є написання творчих робіт “Професія, яку я обрав(ла)”, “Чому 
я хочу стати медичною сестрою”.

Під час інтерв’ю також постало запитання, “Чи проводилася роз’яснювальна робота серед студентів 
медичного закладу про розмежування функцій звичайної медсестри, старшої медсестри, головної медсе-
стри лікувально-профілактичного закладу і чи розуміють студенти, які обов’язки мають медсестра-коорди-
натор та які функції має виконувати посадова особа заступник головного лікаря з медсестринства?”. Майже 
всі викладачі фахових дисциплін стверджували, що подібна робота проводиться загалом в академічних гру-
пах бакалаврату та магістратури, оскільки цим студентам у недалекому майбутньому випаде працювати на 
зазначених посадах. 

Аналізуючи мотиви безперервного навчання студентів, їхні прагнення навчатися протягом всього про-
фесійного життя, нам було цікаво дізнатися, як змінюються у студентів бажання навчатися за освітніми сту-
пенями від молодшого спеціаліста до випускника магістратури. Під час бесіди викладачі зазначили, що про-
тягом останнього часу спостерігається тенденція до швидких змін у настроях і бажаннях студентів. Якщо 
на першому курсі, майже 100 % студентів мріють отримати повну вищу освіту, то вже на другому, третьому 
курсах майже у половини це бажання зовсім зникає, вони задовольняють себе лише отриманням освітнього 
ступеня молодший спеціаліст. До 30 % студентів прагнуть вступити до бакалаврату і отримати диплом бака-
лавра. І лише до 20 % прагнуть продовжити навчання в магістратурі.

Викладачі Черкаської медичної академії причини небажання студентів продовжувати здобуття вищого 
освітнього ступеня вбачають у: 
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- отриманні диплома молодшого спеціаліста та негайному працевлаштуванню у лікувальних закладах 
(48,4 % відповідей);

- донині державою поки що затверджена вимога у законодавчих документах про те, що для обіймання 
вищих посад, як наприклад, старшої чи головної медсестри, випускнику достатньо бути молодшим спеціа-
лістом і йому не потрібна освіта вищого ступеня – диплом бакалавра чи магістра (29,3 % серед опитаних);

- страх у студентів складати ЗНО з української мови для вступу в бакалаврат та Єдиний вступний іспит 
з іноземної мови для вступу до магістратури (11,8 %);

- недостатня кількість місць для державного замовлення (особливо в магістратурі) та висока оплата за 
навчання за контрактною формою (10,5 %).

У першому семестрі 2019-–2020 навчального року нами розпочато експериментальне навчання зі студен-
тами третього курсу освітнього ступеня молодший спеціаліст, оскільки під час анкетування було виявлено, 
що у цих студентів зменшилось бажання продовжувати навчання на 38 % порівняно з відповідями студентів 
першого курсу. До експерименту було залучено 106 учасників, яких ми розподілили за експериментальною 
і контрольною групою: 54 – контрольна і 52 – експериментальна. За спеціальною авторською програмою 
дослідження для студентів експериментальної групи пропонувались розроблені завдання поглибленого 
вивчення державних документів про вищу освіту, нормативно-правових актів із медсестринства, зокрема 
Галузевих стандартів і Стандартів вищої освіти України, у яких безпосередньо йдеться про розширення 
обов’язків медсестри-бакалавра та медсестри-магістра, формування загальних та спеціальних (фахових, 
предметних) компетентностей медсестри різних освітніх ступенів. А також організовано вивчення змісту 
освітніх професійних програм спеціальності 223 Медсестринство, особливо акцентувалась увага на про-
грамних результатах навчання. 

Студентам експериментальної групи пропонувалось розв’язання професійно-орієнтованих ситуаційних 
задач, пов’язаних з їх поведінковою діяльністю у спілкуванні з лікарем, пацієнтами, з прийняттям управлін-
ських рішень та роботою з комп’ютерним обладнанням.

Студенти експериментальної групи одержали завдання протягом одного дня перебування їх у лікуваль-
ному закладі під час практики попрацювати під керівництвом головної медсестри з питання організації 
праці середнього та молодшого медичного персоналу. 

Метою цих завдань є застосування одного із дієвих принципів навчання – принципу наступності, реа-
лізація якого забезпечила нам випередження у навчанні молодших спеціалістів з медицини та дала змогу 
сформувати у них повне уявлення про професійні функції медсестер керуючої ланки. 

Після першого етапу експериментального навчання нами було проведено контрольний зріз як у експе-
риментальній, так і в контрольній групах. Студентам пропонувалося виконати тест з метою виявлення змін 
у їх прагненні продовжити подальше навчання в медичній академії у бакалавраті та магістратурі. Результати 
цього тестування підтвердили, що в експериментальній групі показник готовності студентів до продовження 
навчання поліпшився, а в контрольних групах він залишився майже на тому рівні, що і був до початку експе-
рименту. Якщо під час анкетування відсоток студентів третього курсу, які виявляли бажання у продовженні 
навчання становив 61,4 % (53,2 % прагнули продовжити навчання в бакалавраті і 8,2 % у магістратурі), то 
результати першого зрізу показали, що в контрольній групі 62 % її учасників прагнуть продовжити навчання 
у бакалавраті, а згодом і в магістратурі. Студенти експериментальної групи, які налаштовані продовжити 
своє навчання становлять 84 % і лише 16 % студентів експериментальної групи не змінили своє прагнення 
завершити своє навчання на рівні молодшого спеціаліста. Показники результатів першого тестування відо-
бражено в таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна таблиця готовності студентів продовжити навчання у бакалавраті та магістратурі 

Черкаської медичної академії (за результатами першого зрізу)
Готовність продовжити 

навчання 
За результатами анкетування За результатами першого зрізу

у бакалавраті у магістратурі у бакалавраті у магістратурі
КГ 53,2  % 8,2  % 53,8 8,2
ЕГ 73  % 11  %
Разом КГ 61,4  % 62  %
Разом ЕГ 84  %

Із даних порівняльної таблиці видно, що експериментальне навчання уже на першому його етапі є резуль-
тативним. Так, на 22,6 % збільшилась кількість студентів, які виявляють бажання продовжити навчання, 
особливо їхнє прагнення пов’язане з навчанням в бакалавраті (приріст 19,8 %), а у магістратурі показник 
готовності має незначні зміни (приріст 2,8 %).

Отримані показники початку експериментального навчання зумовлюють продовжити експеримент із 
подальшим розробленням спеціальної програми та завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності про-
форієнтаційної роботи серед студентів під час їхнього навчання на рівні «молодший спеціаліст» з метою 
налаштування їх на формування готовності до навчання протягом всього професійного життя.
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Висновки. Отже, в Україні протягом двох останніх десятиліть упроваджуються ступенева медсестрин-
ська освіта, метою якої є здобуття випускниками вищої медичної освіти. Під час дослідження було прове-
дено анкетування студентів різних курсів навчання за спеціальністю молодший спеціаліст, у ході якого було 
виявлено, що студенти третього (випускного) курсу недостатньою мірою виявляють бажання продовжувати 
навчання і підвищувати свій рівень кваліфікації в бакалавраті та магістратурі. Проведене серед викладачів 
опитування підтвердило небажання студентів здобувати повну вищу освіту. Це і зумовило нас запропону-
вати експериментальну програму навчання і розпочати перший етап констатувального експерименту. Аналіз 
проведеного першого зрізу експериментального навчання підтвердив ефективність розроблених завдань. 
Подальшого дослідження потребує аналіз результатів, отриманих під час проведення формувального етапу 
експерименту та порівняння їх з результатами початкового констатувального етапу.
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Kyrian T. I. Identifying the level of readiness for junior nurses’ continuing education
The article is devoted to an experimental study on the problem of identifying of future nurses’ readiness for continuing learn-

ing in the context of graduate higher nursing education. It was found in the process of study that nurses’ training in the early 
1990s was carried out in two stages, the first of which covered undergraduate study in medical schools and postgraduate edu-
cation in advanced training courses. In 1993, gradual medical education was introduced in Ukraine for the first time. It clar-
ifies the specific features of nurses’ training in various educational degrees, starting with a junior specialist and ending with 
a bachelor’s and master’s degree. Particular attention is paid to the differences of future nurses’ gradual training. The results 
of the pedagogical experiment (statement stage) are described, the results of the survey of students of the 1st-the 4th courses 
of Cherkasy Medical Academy and teachers’ answers during the interview are analyzed in order to identify the level of students’ 
readiness to continue their studies in bachelor’s and master’s degrees. The data obtained during the experimental training after 
they performed the first cut work are presented. The study of medical academy teachers’ vocational guidance among gradu-
ates of secondary schools and medical schools in order to attract them to enter the medical academy, as well as among junior 
students of the academy in order to increase their interest in continuing their undergraduate and graduate studies is covered. 
The proposed special tasks for students of the experimental group contributed to the development of students’ desire to learn 
throughout their professional activities, as it was evidenced by the processed data of the first test performed by graduates of jun-
ior specialist’s degree.

Key words: nursing education, continuity of education, educational degrees (junior specialist, bachelor, master), nurses’ 
training, pedagogical experiment (statement stage).
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Висвітлено організаційний аспект наукової діяльності, яка трактується як гуманітарна, багатоваріантна, нелі-
нійна синергетична система у структурі закладу вищої освіти. Виявлено, що з огляду на особливості закладу освіти, 
перевантаженість педагогів навчальною практикою наукова діяльність викладацько-професорського складу часто 
стає формальною. Виокремлено основні тенденції розвитку наукової діяльності закладу вищої освіти: відроджен-
ня роботи наукових товариств; налагодження співпраці професорсько-викладацького штату закладу вищої освіти 
з такими структурами, як: громадські організації, культурно-освітні заклади, бізнес-структури тощо; організація 
активного розгляду результатів наукових пошуків; активізація міжнародного взаємозв’язку, співпраця з іншими освіт-
німи закладами тощо. Визначено ознаки наукової діяльності закладу вищої освіти: пряма участь учасників процесу 
навчання в науково-дослідній діяльності; взаємний вплив наукового й навчального процесів у закладі вищої освіти; ціліс-
ність галузевих і педагогічних знань науково-педагогічного працівника; забезпечення підвищення кваліфікації кадрів 
та організація науково-дослідної роботи викладачів і студентів; оптимізація співвідношення наукової та навчальної 
роботи персоналу; наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари, конференції; спільна наукова й навчальна 
діяльність педагогів і студентів; колективна діяльність штату вищої школи з бізнес-структурами тощо. Водночас 
організацією наукової діяльності передбачено виокремлення одного або кількох наукових напрямів, які розвиває кафе-
дра, та їхню детальну характеристику. Основна форма організації наукової діяльності закладу вищої освіти – наукові 
проєкти, класифіковані за рівнем і структурою досліджуваних проблем, складом учасників, типом замовника, способом 
фінансування, часом виконання тощо. Результативною організацією наукової діяльності закладу вищої освіти перед-
бачено формування наукових колективів, спроможних вирішувати актуальні наукові проблеми і, враховуючи вкладені 
в цю діяльність засоби, забезпечення бажаного результату. Визначено сутність нового підходу до організації наукової 
діяльності, що передбачає орієнтацію не на зовнішнє, а на внутрішнє, на іманентно властиве конкретному середовищу. 

Ключові слова: організаційний аспект, наукова діяльність, система, заклад вищої освіти, професорсько-викла-
дацький склад, організація наукової діяльності закладу вищої освіти, результативна організація.

Формуванням і розвитком наукового потенціалу України передбачено певну систему наукової роботи 
в закладах вищої освіти. Загальновідомо, що науку утворюють не лише знання, що її репрезентують, а до 
науки належать установи, які об’єднують науковців, складники й мережі наукових даних. Це, зокрема, вчені 
й персонал, який обслуговує роботу вчених, систему їхніх організації й переорганізації. Подане визначення 
науки розширене, утім, показує структури, поза якими наука взагалі неможлива [7, с. 402]. 

Наукову діяльність трактуємо як гуманітарну, багатоваріантну, нелінійну синергетичну систему у струк-
турі закладу вищої освіти. З огляду на особливості закладу освіти, перевантаженість педагогів навчальною 
практикою, невизначеність суті наукової діяльності та її специфіку в умовах закладу вищої освіти наукова 
діяльність викладацько-професорського складу стає формальною, а викладачі зазвичай вважають її зайвим 
навантаженням.

Учені досліджували проблему управлінського консультування як чинник розвитку наукових організацій 
(М. Єлімова), структуру наукового дослідження (Н. Герасімов), наукову школу як форму кооперації вчених 
(А. Огурцов, О. Грезньова, Г. Ільїн, Б. Кедров) тощо. Проблему наукової діяльності проаналізовано в бага-
тьох працях, передусім наукову діяльність закладу вищої освіти (К. Кольченко, М. Добрускін, О. Мурашко, 
Л. Авдєєва, Н. Амеліна, І. Іваненко, Є. Володарська, Р. Бертал, І. Дєжина, В. Кожин, А. Попова, О. Рассо-
махіна, Ф. Ситдіков, Н.Уткін), теорію керування науковими проєктами (Д. Новіков, А. Суханов, В. Бурков, 
І. Мазур) тощо.

Водночас, аби змоделювати наукову діяльність закладу вищої освіти, необхідне ґрунтовне дослідження 
відповідних її аспектів, передусім організаційного та управлінського, чим зумовлено вибір тематики статті. 

Мета статті – аналіз організаційних складників наукової діяльності закладу вищої освіти в контексті 
сучасних інноваційних підходів.

Наукова діяльність закладу вищої освіти – нестабільний, багатоваріантний процес із позиції синерге-
тики. Тож за її моделювання потрібне передбачення оптимального балансу поміж реаліями (планування, 
звітність, замовна тематика наукової роботи) та умовами ефективності (свобода творчості, врахування спе-
цифіки індивіда науковця, його фактичні перспективи й час на наукову діяльність). Система наукової діяль-
ності дисипативна й потребує інформаційного, соціального, фінансово-економічного підтримання.

Істотні труднощі переважно виникають через нелінійність природи системи наукової діяльності, а нато-
мість лінійність та однозначність підходів до неї в закладі вищої освіти. Тож важливе завдання – передба-
чення в моделі нелінійності такої системи, що допоможе уникнути низки проблем. 

Проаналізувавши наукові праці щодо проблем дослідження, вдалося виокремити основні тенденції роз-
витку наукової діяльності закладу вищої освіти: відродження роботи наукових товариств задля розв’язання 
наукових, навчальних, галузевих і педагогічних проблем ЗВО; активізація підготовки в закладах вищої 
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освіти професійних фахівців і науково-педагогічних кадрів; налагодження співпраці професорсько-викла-
дацького штату закладу вищої освіти з такими структурами, як: громадські організації, культурно-освітні 
заклади, бізнес-структури тощо; організація активного розгляду результатів наукових пошуків; посилення 
відповідальності наукових керівників і викладачів; важливість розвитку ґрунтовних розвідок; активізація 
міжнародного взаємозв’язку, співпраця з Національною академією наук України, галузевими академіями 
наук та з іншими освітніми закладами тощо. 

Завдяки аналізу вдалося визначити певні ознаки наукової діяльності закладу вищої освіти: пряма участь 
учасників процесу навчання в науково-дослідній діяльності; взаємний вплив наукового й навчального про-
цесів у закладі вищої освіти; цілісність галузевих і педагогічних знань новітнього науково-педагогічного 
працівника закладу вищої освіти; забезпечення взаємозв’язку науково-дослідної роботи з освітньо-вихов-
ним процесом; зосередження наукової діяльності закладу вищої освіти в науковому відділі з передбаченою 
науково-організаційною й науково-дослідною діяльністю, їх координація, здійснення міжнародних зв’язків, 
забезпечення підвищення кваліфікації кадрів та організація науково-дослідної роботи викладачів і студен-
тів, забезпечення наукових потреб закладу вищої освіти, надання допомоги в науково-дослідній діяльності; 
оптимізація співвідношення наукової та навчальної роботи персоналу; наукові, науково-практичні, науково-
методичні семінари, конференції; спільна наукова й навчальна діяльність педагогів і студентів; колективна 
діяльність штату вищої школи з бізнес-структурами тощо.

Термін “організація” відтворює і процес упорядкування (оформлення) якогось явища, і результат, струк-
туру, спосіб взаємозв’язку елементів і складників, внутрішню динаміку об’єкта заданого процесу. Час 
у цьому є чинником діяльності й розвитку систем. Г. Бєлая детально проаналізувала відмінні ознаки катего-
рій “управління” і “менеджмент” щодо навчального процесу у вищій школі [1]. Основні відмінності в тім, 
що категорія “менеджмент” охоплює абсолютно новий зміст, а “управління” передбачає жорстку командно-
адміністративну систему. 

Діяльність організацій, здійснювана менеджментом знань, різниться тим, що: знання, здобуті за діяль-
ності організації, є очевидним результатом, втіленим у стратегії, політиці й практиці на всіх організаційних 
етапах; активний безпосередній зв’язок поміж інтелектуальним капіталом організації й належними резуль-
татами бізнесу [6, с. 50].

Аналізуючи конкретну сутність наукового прогресу, варто виокремити таку спільну мету наукової орга-
нізації [8]: перед наукою повсякчас – історично важливе завдання – розкрити глибинні закони природи, 
виявити принципово нові ідеї й перспективи для майбутнього науково-технічного прогресу; розвинути dже 
сформовані напрями вдосконалення наявних наукових методів, шукати засоби розв’язання перспективних 
проблем; кінцеве завдання наукового прогресу загалом – виробниче втілення ідей, пропозицій і рекомен-
дацій науки й новітньої практики; органічно властиві для науки життєво важливі завдання – обмін інфор-
мацією щодо досвіду наукових досліджень і повсякчасне піклування про підготовку кадрів, спроможних 
продовжувати справу науково-технічного прогресу.

Організацією наукової діяльності передбачено виокремлення одного або кількох наукових напрямів, які 
розвиває кафедра, та їхню детальну характеристику. Усі напрями наукових досліджень характеризуються 
такими основними показниками: координатор, співвиконавці, характеристика та будова напряму. Науковий 
напрям формують науково-дослідні теми: державні (замовлення контролювального органу, передусім МОН 
України) та на замовлення інших організацій. Отож для всіх науково-дослідних тем притаманні певні показ-
ники: тема, керівник, замовник / виконавець, строк виконання, склад виконавців, передбачувані результати, 
кінцеві результати, метод презентації результатів, джерело фінансування, втілення результатів. Основна 
форма організації наукової діяльності закладу вищої освіти – наукові проєкти, класифіковані за рівнем 
і структурою досліджуваних проблем, складом учасників, типом замовника, способом фінансування, часом 
виконання тощо [5].

Результативною організацією наукової діяльності закладу вищої освіти передбачено формування науко-
вих колективів, спроможних розв’язувати актуальні наукові проблеми, і, враховуючи вкладені в цю діяль-
ність засоби, забезпечення бажаного результату. Це можливо втілити, тільки послуговуючись об’єктивними 
критеріями оцінювання наукової діяльності, передусім для структурних підрозділів закладу вищої освіти. 

Розробляючи рейтинг структурного підрозділу, оцінюють: виконання науково-дослідницьких праць; вве-
дення наукових розроблень; державні нагороди, якими відзначено науковців підрозділу; залучення педагогів 
до наукової діяльності; результати підвищення наукового фаху викладачів; опублікування результатів науко-
вої роботи; апробацію результатів діяльності на конференціях різних рівнів; організацію наукових заходів 
(конференції, семінари, конкурси); особисту видавничу; виставкову діяльність; функції щодо захисту автор-
ських прав; активність пошуку додаткових каналів фінансування наукових опрацювань; ступінь організації 
науково-дослідницької діяльності студентів; публікації студентів; роботу студентських наукових форму-
вань; результати участі студентів у наукових конкурсах; апробацію результатів наукових розвідок студентів 
у контексті конференцій. 

Велике значення під час керування науковою діяльністю має лідер, який безпосередньо впливає на пра-
цездатність наукового закладу як єдиного “організму”. Лідер має розв’язувати низку найрізноманітніших 
проблем: дослідницьких, організаційно-адміністративних, виховних, міжособових, соціально-психологіч-
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них. Основа їхньої ефективності – відповідні знання й хист [2, с. 85]. Відповідно до емпіричних досліджень, 
якась оптимальна модель управління науковими колективами – відсутня. Вибір моделі неабияк залежить від 
специфіки наукових завдань, які виконує той чи інший колектив. Найважливіше завдання наукового керів-
ника полягає в належній організації мотивації співробітників, щоб реалізувати завдання колективної науко-
вої діяльності. Є безпосередній зв’язок між перспективністю, оригінальністю, актуальністю дослідницької 
програми та внутрішньою мотивацією вченого. Власне, зміст дослідницької програми, яку розробляє науко-
вий співробітник, впливає на належне розуміння продуктивної цінності об’єкта дослідження та встановлює 
мотиваційний рівень його наукової діяльності. 

Результат наукової діяльності – наукові праці з новим знанням, а завдання керування такою діяльністю – 
забезпечення потрібних умов для втілення наукових досліджень, їхнього раціонального та цільового викорис-
тання. Наука загалом – синергетична система, спроможна до самоорганізації, тож потрібне чітке визначення 
меж, за якими адміністративні факти починають шкодити, а не сприяти розвиткові наукових досліджень. 

Із синергетичної позиції неефективне керування природною, когнітивною чи соціальною системами – це 
нав’язування системі певної форми організації, яка їй непритаманна, чужа. Через таке керування практично 
всі зусилля людини марні, “ідуть у пісок”, ба навіть – завдають неабиякої шкоди, призводячи до негативних 
і кризових станів [4, с. 161]. Украй важливе тут визначення набору особистих структур, притаманних кожній 
відкритій нелінійній системі (середовищу), спроможній самоорганізовуватися й дотримуватися природних 
тенденцій саморозвитку процесів до них. Сутність нового підходу до керування передбачає його орієнтацію 
не на зовнішнє, а на внутрішнє, на щось іманентно властиве власне середовищу. Інакше кажучи, такий під-
хід передбачає не бажання чи наміри, а особисті норми еволюції й самоорганізації складних систем. Тут 
основне не сила (обсяг, інтенсивність, тривалість, всеосяжність тощо) дії, яка керує, а узгодження зі своїми 
тенденціями самоструктурування нелінійним середовищем, тобто правильна топологія (просторова й тим-
часова симетрії) такої дії. Незначна, та правильно організована резонансна дія може бути дуже ефективна 
[4, с. 173]. Водночас оцінення ефективності наукової діяльності – необхідний чинник суспільного розвитку, 
позаяк забезпечує можливість порівнювання її результатів із вітчизняними та закордонними аналогами, про-
гнозування подальшого розвитку тощо. 

Важливою під час ефективного керування діяльністю наукових колективів є належно організована 
робота з персоналом. Важливу роль, як вважає Є. Володарська, тут відіграє передусім проблема адаптації 
юних науковців у дослідницькому колективі [2]. Є два основних адаптаційних типи процесу залежно від 
рівня активності впливу адаптанта на середовище: активний вплив, спроби змінити середовище відповідно 
до особистих засад, цінностей, методологічних орієнтацій; конформістське прийняття поглядів, засад і цін-
нісних орієнтацій групи, до якої входить новачок. Щоб спрямувати адаптацію молодого дослідника і до 
впровадження його творчого потенціалу, і до входження в дослідницьку програму колективу, науковець має 
брати пряму участь у виборі власного наукового напряму. Так засвоюватиметься програмно-цільова струк-
тура колективу й самостверджуватиметься науково-ролевий профіль молодого фахівця.

Висновки. Позаяк наукова діяльність закладу вищої освіти – гуманітарна система, то завдяки засобам 
лінійного програмування неможливо сповна розв’язати проблеми щодо керування науковою діяльністю, 
передусім проблему забезпечення якості. Отже, в керуванні системою науковою діяльністю закладу вищої 
освіти необхідно зважати на нелінійний, відкритий характер. У синергетиці розглянуто не статичні струк-
тури, а утворені траєкторіями – потоками. У такому разі, навіть за незначних змін параметра управління, 
властивості системи можуть істотно змінитися. За нестатичних структур відсутня однозначна (функці-
ональна) відповідність між лініями двох потоків (структурна нестійкість). Аналізувати стійкість бажано 
завдяки лінійним наближенням. 

Подальшим напрямом дослідження вважаємо аналіз можливостей модельного підходу до наукової діяль-
ності закладу вищої освіти. 
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Kozlovskyi Y. M., Havryliuk M. V. Organizational and pedagogical aspects of higher education institution 
scientific activity

The article highlights the organizational aspect of scientific activity, which is interpreted as a humanitarian, multivariate, 
nonlinear synergetic system in the structure of higher education. It has been found out that due to the peculiarities of the edu-
cational institution, the overload of teachers with educational practice, the scientific activity of the teaching staff often becomes 
formal. The main trends in the development of scientific activities of higher education institutions have been identified as follows: 
the revival of scientific societies; establishing cooperation of the teaching staff of higher education institutions with such struc-
tures as: public organizations, cultural and educational institutions, business structures, etc .; active consideration of the scien-
tific research results; intensification of international communication, cooperation with other educational institutions, etc. The 
main indications of scientific activity of higher education institution have been determined as follows: direct participation in 
the research activity; mutual influence of scientific and educational processes in the institution of higher education; integrity 
of branch and pedagogical knowledge of the scientific and pedagogical worker; providing advanced training and organization 
of teachers and students’ research work; optimization of the ratio of scientific and educational work of the staff; scientific, prac-
tical and methodical seminars and conferences; joint scientific and educational activities of teachers and students; interaction 
and cooperation of the staff of higher education institution with business structures, etc. At the same time, the organization 
of scientific activity predetermines the defining of one or more scientific areas developed by the department, and their detailed 
characteristics. The main form of organization of scientific activity of a higher education institution is scientific projects, clas-
sified according to the level and structure of the researched problems, participants, type of customer, method of financing, time 
of execution, etc. The effective organization of scientific activity of higher education institution provides for the formation of sci-
entific teams capable of solving current scientific problems and, taking into account the funds invested in this activity as well as 
ensuring the desired result. The essence of a new approach to the organization of scientific activity has been determined, and it 
provides for the orientation not on the external, but on the internal issues, peculiar to a particular environment.

Key words: organizational aspect, scientific activity, system, higher education institution, teaching staff, organization of sci-
entific activity of higher education institution, effective organization.
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ПОРТФОЛІО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ  
В НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Сучасна методика викладання перекладу переживає активну фазу становлення й розвитку, що передбачає інтен-
сивне залучення та розроблення нових засобів навчання й контролю відповідно до ухвалених підходів до формування 
перекладацької компетентності студентів. Спираючись на основні положення вітчизняного особистісно-діяльнісного 
підходу, що тісно корелює із зарубіжним соціально-конструктивістським, пропонуємо розглянути перспективи вико-
ристання перекладацького портфоліо як альтернативного методу контролю в навчанні майбутніх філологів. Деталь-
не вивчення значного практичного досвіду застосування цього методу й технології у методиці викладання іноземних 
мов та перекладу дало можливість уточнити його дефініцію. На основі таких критеріїв, як мета застосування, 
кількість власників, тип носія, період компіляції чи використання, визначено різні види перекладацького портфоліо, 
а саме: навчальне, контрольне, професійне; індивідуальне й групове; паперове та електронне; модульне, семестрове 
й підсумкове. Додатково запропоновано розрізняти формувальне та підсумкове перекладацьке портфоліо залежно від 
домінувальної функції контролю, що реалізується за його допомогою. До основних переваг застосування цього мето-
ду контролю належать можливість отримувати динамічну валідну й надійну інформацію про перебіг формування 
й рівень сформованості перекладацької компетентності студентів, здатність сприяти розвитку їхньої автономії 
й саморегуляції. Такі недоліки перекладацького портфоліо, як трудоємність укладання, можливо подолати завдяки 
оптимізації його структури та змісту. Загалом розроблення ефективного контрольного перекладацького портфоліо 
передбачає формулювання його мети й об’єктів контролю, відбір відповідних матеріалів для демонстрації й оцінюван-
ня та розроблення ефективних засобів здійснення рефлексії й самоконтролю студентами, визначення методів і кри-
теріїв його оцінювання, а також ваги перекладацького портфоліо щодо відповідного виду контролю. Передбачається, 
що структура та зміст контрольного перекладацького портфоліо мають варіюватися залежно від виду перекладу 
й етапу навчання.

Ключові слова: навчання перекладу, особистісно-діяльнісний підхід, контроль, автентичний контроль, формуваль-
ний контроль, підсумковий контроль, альтернативний метод контролю, перекладацьке портфоліо, майбутні філологи.

На сьогоднішньому етапі методика викладання перекладу переживає фазу активного розвитку, що харак-
теризується інтенсивним запозиченням чинних і формуванням власних підходів до реалізації навчання, 
адаптацією релевантних і розробленням самостійних дидактичних засобів і прийомів. Контроль, посідаючи 
виняткове місце у структурі будь-якої системи навчання, завжди становить непересічний інтерес для дослід-
ників, особливо в контексті навчання перекладу як складної когнітивно-креативної білінгвальної мовленнє-
вої діяльності. Складність цього вимірюваного конструкта вимагає від викладачів залучення різноманітних 
методів і засобів контролю, здатних забезпечити максимально всебічну й об’єктивну інформацію про стан 
сформованості у студентів відповідних перекладацьких знань, навичок, умінь і здатностей, що в комплексі 
забезпечують належну реалізацію перекладу. Саме тому в контексті застосування особистісно-діяльнісного 
підходу до здійснення контролю в навчанні перекладу в умовах вітчизняних закладів вищої освіти (далі – 
ЗВО) виникає необхідність не лише у створенні традиційних автентичних завдань на переклад, що зі свого 
боку вимагають ретельного розроблення перекладацької інструкції, вибору адекватного методу оцінювання 
якості отриманого перекладацького продукту, але й у використанні альтернативних методів контролю, що 
є загальною тенденцією в сучасній дидактиці. Окреме місце серед зазначених методів посідає порт фоліо, 
або портфель (з італійської “папка з документами”, “папка спеціаліста”), що в широкому розумінні є спо-
собом фіксації, систематизації та оцінки продуктів діяльності людини / групи людей у різних чи окремій 
галузі [1, с. 188]. З плином часу портфоліо трансформувалося зі звичайного репозитарію робіт і завдань, 
виконаних студентами, в окремий метод чи навіть технологію навчання, що сприяє підвищенню його ефек-
тивності, з одного боку, та дає можливість оцінити його перебіг і результат – з іншого.

У вітчизняній методиці викладання іноземних мов портфоліо як метод чи технологія навчання дослі-
джувалося у різних його проявах: визначено особливості розроблення портфоліо для навчання іншомовного 
письма (Z. Ramova і M. Andrew, S. Aydin, I. Nicolaidou, S. O. Etheridge) та для оцінки його якості (B. Song 
і B. August); окреслено роль електронного портфоліо для контролю професійної підготовки майбутнього 
викладача іноземної мови (S. A. Hung); розроблено професійно орієнтований мовний портфель для еко-
номістів (С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Ягельська); представлено мовний портфель молодшого школяра як засіб 
формування його стратегічної компетентності (Л. В. Ягеніч); створено мовний портфель для навчання 
англійського писемного мовлення майбутніх філологів (І. В. Беженар) і студентів немовних спеціальнос-
тей (Т. В. Бабенко); мовний портфель для студентів-філологів (І. П. Задорожна). Власне, у методиці викла-
дання перекладу запропоновано мовний портфель для навчання перекладу майбутніх викладачів англійської 
мови (Я. Г. Фабрична); визначено зміст навчального (A. Galán-Mañas, J. E. Johnson) й професійного пере-
кладацького портфоліо та перспективи їх застосування в навчанні майбутніх перекладачів (A. Galán-Mañas, 
J. E. Johnson); представлено перекладацьке портфоліо як набір завдань, розроблених для ознайомлення сту-
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дентів із реальними умовами реалізації перекладацької діяльності (S. Colina); використано портфоліо як 
додатковий засіб навчання перекладу (O. Rojas); укладено електронний портфель для викладання курсу із 
застосування інформаційних технологій у перекладі (C. Rico). Варто зазначити, що в переважній більшості 
згаданих праць портфоліо використовується швидше як технологія навчання, а не як метод контролю, попри 
його очевидний потенціал до застосування в такій якості. Саме тому в публікації ставимо собі за мету 
обґрунтувати можливості застосування портфоліо як альтернативного засобу контролю у навчанні пере-
кладу в умовах вітчизняних ЗВО шляхом уточнення його дефініції, виокремлення різних видів перекладаць-
кого портфоліо, визначення переваг і недоліків його застосування в навчальному процесі, з’ясування етапів 
його розроблення й уточнення переліку потенційних компонентів.

Спираючись на аналіз відповідних розвідок, у контексті нашого дослідження під перекладацьким порт-
фоліо розуміємо альтернативний метод контролю, що передбачає оцінку впорядкованого за певним прин-
ципом набору перекладів і супутніх їм продуктів перекладацької, рефлексивної та інших суміжних із ними 
видів діяльності студента, що повною мірою відображають увесь спектр його досягнень протягом визначе-
ного відрізку навчального процесу.

Чимало дослідників розглядають портфоліо як своєрідний інтегрувальний засіб, що органічно поєднує 
двобічний процес навчання й контролю, акумулюючи перекладацький досвід студентів та його різнопланову, 
зокрема й рефлексивну оцінку, даючи змогу в такий спосіб додатково реалізувати положення актуальних на 
сьогодні колаборативного, експерієнційного та рефлексивного підходів до навчання й контролю перекладу 
[6; 7]. Саме тому основними напрямами застосування перекладацького портфоліо є такі: 1) формування 
перекладацької компетентності студентів (навчальне перекладацьке портфоліо); 2) реалізація послідовного 
контролю з боку викладача й самоконтролю з боку студента [5] перебігу її вдосконалення та констатація 
проміжного й остаточного рівнів її сформованості (контрольне перекладацьке портфоліо); 3) репрезентація 
окремих компонентів перекладацького портфоліо потенційним роботодавцям із метою подальшого працев-
лаштування [4] (професійне перекладацьке портфоліо). 

За типом носія, на якому воно подається, розрізняють паперові й електронні портфоліо [1; 6]. Причому 
саме останні, що передбачають публікацію матеріалів на різноманітних інтернет-платформах (YouTube, 
Scribd, Blogger, Slideshare) [8], набувають усе більшої популярності завдяки своїм гнучкості, портативності 
й мобільності, легкості у використанні та зберіганні, можливості долучати цифрові матеріали, збережені 
у різних форматах (аудіо, відео, графічне зображення тощо) й постійно оновлюватися, доступності й від-
критості для значно ширшого кола зацікавлених осіб, безкоштовності й простоти в компілюванні й вико-
ристанні [10]. Крім того, зафіксовано дослідження, які свідчать про формування позитивного ставлення 
студентів до навчання, розвиток їхнього критичного мислення й рефлексивної поведінки у разі застосування 
саме електронного варіанта портфоліо [9].

За кількістю розробників виокремлюють індивідуальне й групове портфоліо, за періодом компіляції чи 
використання – модульне, семестрове й підсумкове [1, с. 190], кожне з яких має свої перспективи для засто-
сування з метою контролю навчання перекладу майбутніх філологів за умови уточнення його структури 
й критеріїв оцінювання.

До найбільших переваг портфоліо належать забезпечення умов для розвитку автономії студентів. Адже, 
укладаючи власне перекладацьке портфоліо, студентові доводиться самостійно визначати цілі й завдання, 
планувати розклад своєї діяльності, рефлексувати й оцінювати власні здобутки й результати, реагувати на 
коментарі викладача й колег, оцінювати діяльність одногрупників, розвиваючи, відповідно, навички й уміння 
міжособистісної взаємодії. Безпосередньо беручи участь у процесі контролю, студенти значно краще усві-
домлюють процедуру його реалізації, зміст критеріїв оцінювання, що є надзвичайно важливим для майбут-
ньої перекладацької діяльності. При цьому прогнозуються досить висока валідність і надійність отриманих 
у такий спосіб результатів контролю. Оскільки за таких обставин перекладацька діяльність розгортається 
майже в повному обсязі, у природному середовищі та підлягає мінімальним зовнішнім впливам. Крім того, 
лонгитюдний і перехресний спосіб отримання інформації щодо якості множини перекладацьких продук-
тів є значно репрезентативнішим щодо реальної здатності студентів перекладати, аніж оцінка лімітованого 
в часі окремого перекладу з обмеженою кількістю перекладацьких проблем для розв’язання, виконаного під 
час іспиту чи заліку. Ба більше, подібний засіб контролю, на відміну від традиційних, здатний відстежити 
динаміку процесу формування перекладацьких навичок і вмінь, визначити проблеми та перешкоди на шляху 
до запланованих навчальних цілей. Ретельний аналіз змісту перекладацького портфоліо також дає змогу 
викладачеві зробити висновки про особистісний і професійний розвиток студентів загалом [3; 4].

Студенти, які навчалися з використанням цієї технології, насамперед вказують на такі її недоліки, як 
монотонність і трудоємність процедури укладання перекладацького портфоліо [3; 5]. Це змушує зосеред-
итися на визначенні його оптимального змісту. Найскладнішими для виконання виявилися коментування 
робіт колег, виправлення й коригування власних перекладів, застосування різноманітних прийомів рефлексії 
й самоконтролю. Це зі свого боку спонукає до вдосконалення засобів реалізації самоконтролю, передбаче-
них перекладацьким портфоліо.

Для успішного функціонування портфоліо як методу контролю варто чітко визначити його мету 
та об’єкт, перелік матеріалів, які забезпечуватимуть її досягнення, а також критерії їх (наданих матеріа-
лів) оцінювання. Важливою передумовою використання портфоліо є забезпечення ситуації ефективного 
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спілкування зі студентами під час його комплектування, що має сприяти усвідомленню ними цілей, мето-
дів і прийомів роботи над власним перекладацьким портфоліо, а також критеріїв для його оцінювання. 
У цьому випадку вирішального значення набуває зворотний зв’язок, покликаний перетворити процес оці-
нювання з монологу на діалог [7].

Визначені мета й об’єкт перекладацького портфоліо, відповідно, детермінують його структуру та зміст. 
Саме тому формат навчального перекладацького портфоліо – досить гнучкий. Деякі портфоліо ретроспек-
тивно охоплюють увесь процес навчання, включно з результатами виконання різних перекладацьких завдань 
на шляху до формування відповідних перекладацьких навичок і вмінь, тоді як інші – обмежуються лише 
найкращими зразками виконання перекладу [3; 4; 6; 7]. Відповідно, перекладацькі портфоліо можуть вико-
ристовуватися як засоби формувального, так і підсумкового контролю. На самому початку використання 
перекладацького портфоліо у навчальному процесі фахівці радять зосередитися лише на одній чітко визна-
ченій меті й послуговуватися простою структурою [7]. На нашу думку, подібна рекомендація стосується 
й використання портфоліо з метою реалізації контролю.

Зокрема, модифікуючи вказівки щодо розроблення навчального портфоліо [2], пропонуємо такий алго-
ритм укладання контрольного перекладацького портфоліо: 1) визначити його мету та об’єкт відповідно до 
програми навчальної дисципліни; 2) обрати продукти, які забезпечать оцінку процесу та / або результату 
формування відповідних компонентів перекладацької компетентності, яка вважається своєрідною точкою 
відліку у створенні кожного окремого портфоліо [8]; 3) розробити функціональні засоби здійснення само-
контролю, якими студенти користуватимуться для самооцінки виконання й відбору цих завдань; 4) обрати 
метод і критерії оцінювання перекладацького портфоліо; 4) визначити його питому вагу в межах відповід-
ного виду контролю. 

Аналіз релевантних зарубіжних досліджень дав змогу виокремити такі варіанти наповнення навчаль-
них перекладацьких портфоліо, які цілком відповідають вимогам щодо їх застосування з метою контролю: 
1) добірка усіх перекладів та їхніх попередніх версій, додаткових матеріалів, що використовувалися під 
час виконання перекладу й пов’язаних із ними завдань, самозвіт, який мав укладатися посеред семестру 
й наприкінці за попередньо поданим планом [7], що є типовим для формувального контролю, адже дає змогу 
відстежити прогрес студентів у процесі навчання перекладу; 2) систематизована добірка перекладів, вико-
наних студентами, самоконтроль на основі наданих викладачем критеріїв зі шкалами оцінювання та реф-
лексія у вигляді звіту із завершення вивчення дисципліни [5], що відповідає специфіці реалізації підсумко-
вого контролю. Орієнтовними критеріями оцінки укладання перекладацького портфоліо студентами можуть 
бути такі: наповненість (наявність усіх зазначених елементів); загальна якість включених перекладів; якість 
рефлексивного звіту чи інших матеріалів самоконтролю й самооцінки; серйозність та етичність підходу до 
укладання портфоліо; впорядкованість і презентація його матеріалів тощо [5].

У будь-якому разі внаслідок використання перекладацького портфоліо як засобу контролю студенти 
отримують досить якісний перекладацький продукт із завершення вивчення дисципліни шляхом отримання 
певних коментарів із боку як викладача, так і колег, залежно від передбаченої процедури його укладання, 
а не просто перевірені чи виправлені викладачем спроби перекладу.

Ефективність реалізації самоконтролю й самооцінювання під час компілювання перекладацького порт-
фоліо студентами забезпечується чіткістю й експліцитністю формулювань критеріїв його оцінювання, що 
обов’язково мають повідомлятися й пояснюватися студентам заздалегідь [Galán-Mañas, 2019, c. 5]. 

Висновки. Отже, перекладацьке портфоліо є перспективним методом альтернативного контролю завдяки 
можливості повноцінної реалізації його як формувальної, так і констатувальної функції. Результати, отримані 
за допомогою перекладацького портфоліо, укладеного шляхом формулювання його цілей та об’єктів контр-
олю, відбором релевантних демонстраційних матеріалів, забезпеченням надійних засобів для здійснення 
рефлексії й самоконтролю студентами та визначенням критеріїв оцінювання, здатні забезпечити надійну 
й валідну інформацію про перебіг та / або результат формування у них перекладацької компетентності. 
Наступним кроком нашого дослідження має стати розроблення перекладацького портфоліо для визначення 
рівня сформованості у студентів перекладацької компетентності в окремому виді перекладу з її подальшою 
емпіричною перевіркою.
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Korol T. H. Portfolio as an alternative assessment tool in teaching translation to prospective philologists
Modern translation pedagogy experiences booming development nowadays. It requires intense adoption and elaboration 

of new training and assessment tools relevant to currently accepted approaches to translation competence acquisition by the stu-
dents. On the basis of the key provisions of the domestic personality-and-activity-based approach, which closely correlates with 
the foreign social constructivist one, the revision of translation portfolio potential as an alternative assessment tool in prospec-
tive philologists training is recommended. The precise study of significant foreign empirical evidence in the application of this 
tool and technology for the sake of foreign languages teaching methodology provided enough ground for the defining of this 
concept. Different types of translation portfolios such as learning, assessment, or professional; personal or team; paper or elec-
tronic; module, term or final were determined according to the following criteria: application goal, number of compilers, stor-
age and presentation medium, period of collecting and using. In addition, formative and summative translation portfolios were 
distinguished depending on the dominant assessment function put into effect with its help. Opportunity to receive dynamic, valid 
and reliable information on the process and results of translation competence acquisition by the students as well as the ability to 
promote the development of their autonomy and self-regulation were recognized as the main advantages of the assessment meth-
od under consideration. Such disadvantages of translation portfolio as exhausting and time-consuming compilation and collec-
tion procedures can be overcome due to the optimization of its content and structure. In general, efficient assessment translation 
portfolio should be developed by determining its goals and assessment objects, selecting appropriate showcase materials for 
evaluation and working out proper tools for students’ reflection and self-assessment, elaborating assessment methods and crite-
ria as well as weighing translation portfolio against the relevant assessment type. The variation of translation portfolio content 
and structure can be explained with the translation type and training stage.

Key words: teaching translation, social constructivist approach, assessment, authentic assessment, formative assessment, 
summative assessment, alternative assessment tool, translation portfolio, prospective philologists.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВЕБ-КВЕСТІВ  
У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОСВІТИ

Статтю присвячено висвітленню теоретичних засад упровадження навчальних вебквестів у процес підготовки 
майбутніх фахівців освіти.

Обґрунтовано сутність навчального вебквесту як інтерактивно-ігрової навчальної технології з використанням 
інтернет-ресурсів, реалізація якої базується на партнерській взаємодії викладача та студентів. Наведено огляд дослі-
джень науковців з даної проблеми.

Проаналізовано процесуальні особливості вебквесту, які визначаються його структурою. Вона презентується 
через три взаємопов’язані структурні блоки, два із них базові – один виокремлює організацію педагогом навчально-
ігрової діяльності здобувачів освіти і управління нею, другий – навчально-ігрову діяльність студентів. Третій блок – 
обслуговуючий – це інтернет-діяльність учасників освітнього процесу в контексті виконання завдань вебквесту.

Встановлено, що спільна діяльність суб’єктів освітнього процесу в рамках вебквесту охоплює низку компонентів: 
мотиваційно-цільовий, знаннєвий (когнітивний), процесуально-операційний, контрольно-оцінний, результативний, що 
знаходяться у взаємодії і утворюють цілісну систему. Розроблено і представлено структурно-змістову модель веб-
квесту на прикладі діяльності викладача.

Здійснено первинну класифікацію навчальних вебквестів. Їх об’єднано в дві основні групи – вебквести, що засновані 
на творчих іграх, що розгортаються переважно за певним вигаданим сюжетом, та такі, основу яких становлять ігри 
за готовими правилами. Кожна із вказаних груп включає підгрупи (види), що мають схожу структуру й, відповідно, 
подібні методичні підходи щодо використання у навчанні студентів.

Наведено зразок дидактичної картки навчального вебквесту. Репрезентовано досвід реалізації навчального веб-
квесту під час викладання навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців освіти в Білоцерківському 
гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі.

Ключові слова: навчальний вебквест, інтерактивно-ігрові технології, професійно-педагогічна підготовка, інфор-
маційно-цифрова компетентність, інтернет-діяльність, навчально-ігрова діяльність, суб’єкти освітнього процесу, 
структурно-змістова модель вебквесту, первинна класифікація навчальних вебквестів.

Професійно-педагогічна освіта в Україні зазнає суттєвого оновлення, яке зумовлено визнанням значу-
щості практико-орієнтованих знань як міцного підґрунтя у формуванні професійної компетентності майбут-
нього педагога.

Оновлення, зокрема, стосується пошуку нових форм організації освітнього процесу, удосконалення мето-
дів та технологій професійної підготовки майбутніх фахівців освіти. На цьому тлі посилюється актуальність 
питання щодо інтерактивності навчання, яке ґрунтується на взаємодії з освітнім середовищем шляхом вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій, ресурсів Інтернету. Цілеспрямований пошук інфор-
мації в інтернет-середовищі, її аналіз, активний обмін, пошук нового знання через самостійне вирішення 
поставлених завдань забезпечує формування у здобувачів освіти інформаційно-цифрової компетентності, 
яку згідно з положеннями Концепції нової української школи, розуміють як “впевнене, а водночас критичне 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 
інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні” [4, с. 11].

Враховуючи потреби студентської молоді щодо міжособистісного спілкування, творчого перетворення 
дійсності та прагнення до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах життя, 
викладачі активно використовують в освітньому процесі можливості інтернет-ресурсів. Привабливими для 
освітян є їх техніко-технологічні можливості, необмежені інформаційні ресурси та здатність забезпечувати 
інтерактивність. Нині в освітньому середовищі значну популярність мають вебквести. У перекладі з англій-
ської web – веб, мережа, всесвітня павутина; quest – пошук. У педагогіці вебквест розуміють як інтерактивну 
гру з елементами проблемних завдань, для виконання яких використовують інформаційні ресурси інтернету.

З метою інтеграції можливостей інтернет-ресурсів та освітніх технологій професор державного універ-
ситету Сан-Дієґо (США) Берні Додж (Bernie Dodge) у 1995 році розробив інноваційну навчальну стратегію – 
вебквест, що нині є актуальним об’єктом педагогічного дослідження.

У вітчизняних педагогічних закладах фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку 
бакалаврів, вебквести здебільшого упроваджуються з метою поглиблення та творчого застосування знань за 
межами аудиторної роботи. У зазначеній ролі вони справді незамінні, проте бажано посилити їхню позицію 
як суто навчальної технології.

Нині педагогічна спільнота активно досліджує особливості впровадження квест-технології з метою 
навчання здобувачів освіти. Вебквест як інноваційну технологію, основною метою якої є самостійний пошук 
інформації, необхідної для успішного навчання, розглядає в своїх працях широке коло науковців, серед яких 
Т. Марч, І. Албегова, М. Андрєєва, М. Гриневич, В. Шмідт, Н. Кононець, І. Сокол та інші.
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Ми погоджуємося з твердженням Ірини Сокол, що квест за типом організації й управління пізнаваль-
ною діяльністю є ігровою технологією [6, с. 30]. Водночас ми розглядаємо освітній (навчальний) вебквест 
як технологію, яка забезпечує інтеграцію ігрової і навчальної діяльності, має чітко сформульовану мету 
навчання і відповідний очікуваний результат, що досягається шляхом виконання навчальних, пошуково-піз-
навальних, проблемних завдань, які реалізуються в рамках визначеного сюжету. Ця технологія передбачає 
глибоке “занурення” в інформаційне середовище, використання інтернет-ресурсів з практичною метою, що 
зумовлено викликами сучасного суспільства.

Незважаючи на те, що вебквести дедалі активніше впроваджуються в процес підготовки майбутніх 
фахівців освіти, напрацьовано багато цікавих розробок, проте практичному досвіду бракує належного тео-
ретичного осмислення та методичного обґрунтування.

Мета статті полягає в розробці теоретичних засад упровадження навчальних вебквестів в освітній про-
цес закладів фахової передвищої та вищої освіти. Її реалізація передбачає розв’язання таких завдань: вия-
вити сутність навчального вебквесту, проаналізувати його структуру, розробити структурно-змістову модель 
вебквесту на прикладі діяльності викладача, здійснити первинну класифікацію навчальних вебквестів.

З метою належного теоретичного осмислення поставленої проблеми звернемося до пояснення поняття 
“інтерактивно-ігрова технологія”, в контексті якого презентується вебквест як навчальна гра.

Ключове значення в цьому термінологічному словосполученні має зміст понять інтерактивності та інтер-
активного навчання. Теорія інтерактивного навчання в українській освіті розробляється багатьма дослід-
никами. Її різні аспекти висвітлено у працях Г. Коваль, Н. Деркач, З. Захарчук, Л. Пироженко, О. Пометун 
та інших науковців. Доведено: у перекладі з англ. “interactive” охоплює два поняття “взаємно” (“спільно”) 
та “той, що діє активно”, реалізується інтерактивний підхід через інтерактивні форми і методи освітнього 
процесу.

У теорії й практиці існують різні підходи до розуміння інтерактивності в освіті. Переважна більшість 
учених визначають її як засноване на взаємодії суб’єктів освітнього процесу діалогове навчання: термін 
“інтерактивність” означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з ким-небудь 
(іншою людиною) або з чим-небудь (наприклад, комп’ютером).

У контексті розкриття психолого-педагогічних особливостей вебквесту як інтерактивно-ігрової техноло-
гії зазначимо, що взаємодія належить до базових категорій педагогіки й психології. Умови взаємодії перед-
бачають активність обох сторін за можливого різного ступеня її прояву. Взаємодія в освітньому процесі 
виявляється у співробітництві як формі спільної діяльності, спрямованої на досягнення загального резуль-
тату [2].

У педагогіці діалогічне спілкування розглядають як систему соціально-психологічної взаємодії між учас-
никами освітнього процесу, спрямовану на створення оптимальних соціально-психологічних умов для плід-
ної пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Зрозуміло що діалогове спілкування ґрунтується на вмінні 
педагога оперативно й правильно орієнтуватися в постійно змінюваних умовах освітнього процесу, зна-
ходити відповідні комунікативні засоби, які відповідали б обставинам спілкування та його дидактичним 
завданням – постійно відчувати й підтримувати зворотний зв’язок у спілкуванні.

Зазначаємо, що діалогове спілкування – поліфункціональне явище. Таке спілкування не обмежується 
лише інформуванням, воно створює умови для обміну ціннісними орієнтаціями, смислами, емоціями, став-
ленням. На основі продуктивно організованої міжособистісної взаємодії діалогове спілкування забезпечує 
не лише засвоєння змісту навчального матеріалу, а й співпереживання, допомагає самопізнанню, самоутвер-
дженню особистості.

Головними ознаками діалогового спілкування в інтерактивно-ігрових технологіях є довіра, рівність і від-
критість співрозмовників, їх спільна активність, персоніфікація, сприйняття позиції, думок, почуттів іншого 
учасника взаємодії [1, с. 31-33]. Діалогове спілкування в освітньому процесі реалізується через суб’єкт-
суб’єктний підхід.

Здійснений нами аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що нині не обґрунтовано спіль-
ної структури для всіх інтерактивно-ігрових навчальних технологій, що застосовуються в закладах фахової 
передвищої та вищої освіти для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня, зокрема і для веб-
квестів. Водночас відомо, що наукова теорія є ґрунтовнішою, якщо в її межах визначено структуру дослі-
джуваного явища.

Продуктивним є структурування досліджуваного явища, коли воно презентується моделлю, оскільки 
модель узагальнює та унаочнює виявлені закономірності. Моделювання спирається на таку мисленнєву 
операцію як аналогія, коли знання, які ми здобуваємо шляхом розгляду одного об’єкта (моделі) перено-
сяться на предмет, який досліджується. У такий спосіб відкривається можливість перенесення інформації 
від моделі до оригіналу (педагогічного процесу керівництва вебквестом як навчально-ігровою технологією). 
Саме в цьому і полягає сутність такого наукового методу як моделювання.

Наше дослідження [8, с. 345] дозволило виявити такі структурні елементи вебквесту: вступ, завдання, 
процес, джерела, оцінювання, висновки. Важливо відмітити, що вказані елементи є суттєвими частинами 
основних структурних блоків, у контексті яких реалізується вебквест. До них належать два базові: блок орга-
нізації педагогом навчально-ігрової діяльності здобувачів освіти і управління нею та блок навчально-ігро-
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вої діяльності студентів. Також необхідно виділити специфічний блок діяльності, що фактично обслуговує 
співпрацю педагога і студентів – це їхня робота з інтернет-ресурсами в процесі реалізації завдань вебквесту.

На наше переконання за основу структурування означених діяльностей доречно взяти гру, яка є однією 
із основних характеристик, що вирізняє вебквест поміж інших навчальних технологій. Відтак, навчально-
ігрові діяльності, які розгортаються в контексті вебквесту, мають наступні компоненти: мотиваційно-цільо-
вий, знаннєвий (когнітивний), процесуально-операційний, контрольно-оцінний, результативний, що знахо-
дяться у взаємодії і утворюють цілісну систему.

Презентуємо структурно-змістову модель вебквесту на прикладі діяльності викладача (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-змістова модель вебквесту

Особливістю даної моделі є опосередкований вплив викладача на засвоєння студентами змісту навчаль-
ного матеріалу через педагогічну організацію кожного з компонентів ігрового блоку вебквесту – мотива-
ційно-цільового, змістового, процесуально-операційного, контрольно-оцінного, результативного.

Акцентуємо, що третій структурний блок вебквесту – інтернет-діяльність викладача та студентів – має ті 
ж компоненти, що й базові діяльності. Відмінність полягає у своєрідному змістовому наповненні у кожного 
із суб’єктів (табл. 1).

У розробленні теоретичних засад упровадження вебквестів у професійно-педагогічній підготовці май-
бутніх фахівців необхідно обґрунтувати їх класифікацію. Як відомо, існують класифікації квестів за різними 
ознаками, які висвітлено в попередніх публікаціях [5, с. 371–372; 7, с. 121–122]. На наше переконання, кла-
сифікація вебквестів буде ґрунтовнішою, якщо врахувати не лише їх окремі ознаки, а виділений надійний 
критерій проведення означеної процедури. Оскільки вебквест – це ігрова технологія, то за такий критерій 
доцільно взяти його належність до групи ігор, що покладені в основу ігрового блоку.

У багатьох дослідженнях ігрової діяльності, зокрема, і в нашій монографії [3], ігри об’єднують у дві 
основні групи – творчі ігри (ігри з прихованими правилами) та ігри з готовими (фіксованими) правилами. 
Відповідно до цього здійснюємо й первинний поділ вебквестів як інтерактивно-ігрових технологій профе-
сійно-педагогічної освіти. Отже, виділяємо в досліджуваній інтерактивно-ігровій технології такі основні 
(системоутворювальні) групи:

1) вебквести, що розгортаються як творчі ігри (водночас виокремлюємо такі види вебквестів цієї групи, 
а саме ті, що засновані на: сюжетно-рольових, іграх-драматизаціях, театралізованих іграх, іграх з елемен-
тами праці й художньо-творчої діяльності, режисерських іграх, іграх-фантазуваннях тощо);
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2) вебквести, в основу яких покладено ігри за правилами (відповідно виокремлюються такі види веб-
квестів, що розгортаються як дидактичні, інтелектуальні (загадки, ребуси, кросворди, чайнворди тощо), 
пізнавальні та інші ігри).

Кожен із видів вебквестів має свої навчальні можливості, що дає змогу викладачам використовувати їх 
в освітньому процесі залежно від поставлених навчальних завдань та ситуацій.

Процес реалізації вебквесту як ігрової технології на занятті можна представити у вигляді наступних 
етапів:

– дидактичні цілі формулюються у вигляді ігрових завдань, розв’язання яких дозволяє отримати “ключ”, 
“код”, знайти скарб, надає можливість перейти до наступного завдання;

– навчальна діяльність підпорядкована правилам вебквесту шляхом отримування балів або фішок, орга-
нізації змагання між учасниками, що сприяє переходу дидактичних завдань до ігрових;

– успішне засвоєння навчального матеріалу є засобом досягнення кінцевого результату.
Наводимо зразок дидактичної картки навчального вебквесту, який був реалізований у практиці педагогіч-

ного фахового коледжу як творча гра (табл. 2).

Таблиця 2
Дидактична картка навчального вебквесту

Назва вебквесту Хімічне перевтілення
Спеціальність 013 Початкова освіта
Навчальна дисципліна Хімія (цикл загальноосвітніх дисциплін)
Вид навчального заняття Практичне заняття
Тема заняття Фізичні властивості неметалів. Алотропія
Форма навчальної роботи Кооперативно-групова
Цільова аудиторія Здобувачі освіти

Очікувані результати 
навчання здобувачів освіти

пояснюють сутність явища алотропії; залежність властивостей речовини від їх складу 
та будови; встановлюють відмінні та спільні ознаки алотропних модифікацій елемен-
тів;
обґрунтовують значення алотропних перетворень;
організовують власну пошукову діяльність;
аналізують і тлумачать результати досліджень;
удосконалюють інформаційно-цифрову компетентність, навички роботи з сучасними 
інформаційно-комунікаційними технологіями, мережею Інтернет, різними онлайн-сер-
вісами

Джерела Для виконання завдань вебквеста здобувачам пропонуються різноманітні інформаційні 
ресурси: сайти, відео, підказки у вигляді QR-кодів тощо

Таблиця 1
Зміст компонентів інтернет-діяльності суб’єктів вебквесту

Компоненти  
інтернет-діяльності

Викладач  
як суб’єкт діяльності

Здобувач освіти
як суб’єкт діяльності

Мотиваційно- 
цільовий

Забезпечує інтеграцію інтернет-ресурсів 
в освітній процес.
Сприяє посиленню мотивації до навчання.
Створює умови для самореалізації 
та самоствердження

Умотивований на навчальну діяльність в мережі.
Усвідомлює, що процес використання інтернет-
ресурсів спрямовується на отримання кінцевого 
результату.
Усвідомлює цінність інформаційно-комунікацій-
ної діяльності

Знаннєвий  
(когнітивний)

Використовує інформаційні ресурси для 
управління освітнім процесом

Досліджує інформаційні ресурси для отримання 
навчальної інформації

Процесуально- 
операційний

Створює завдання вебквесту і розміщує їх 
на онлайн-платформах.
Складає список інформаційних ресурсів, 
логічну структуру гіперпосилань.
Оцінює об’єктивність представлених фак-
тів на інтернет-ресурсах

Розв’язує запропоновані завдання вебквесту.
Використовує інтернет-ресурси з практичною 
метою: знаходить, обробляє, аналізує, система-
тизує, критично оцінює і презентує необхідну 
інформацію.
Забезпечує відповідальну соціальну взаємодію

Контрольно-оцінний
Визначає критерії оцінювання діяльності, 
формат її презентації.
Оцінює діяльність здобувачів освіти

Оцінює власну діяльність через використання 
запропонованих критеріїв.
Аналізує допущені помилки.
Коригує власну діяльність

Результативний

Практичне використання знань з навчаль-
ної теми, формування умінь їх творчого 
застосування.
Підвищення рівня інформаційно-цифрової 
компетентності

Краще опановує навчальний матеріал.
Підвищує рівень інформаційно-цифрової компе-
тентності
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Продовження таблиці 2

Навчальний продукт 

Результат вебквесту: засвоєння навчального матеріалу.
Під час виконання завдань вебквесту учасники усвідомили:
– один хімічний елемент може утворювати декілька простих речовин; 
– алотропія властива не лише неметалічним, а й металічним елементам;
– алотропні модифікації одного елемента мають різну будову, а, отже, різні властивості;
– алотропні модифікації здатні до взаємних перетворень.
Рефлексія, самооцінювання діяльності

Вступ

З давніх-давен пише свою історію академічне товариство “Titans of science”, яке дало 
світу не одне покоління талановитих науковців. Раз на рік наукове товариство про-
водить відкритий турнір “Discovery”, на який запрошує команди здобувачів освіти 
з різних навчальних закладів. Цьогоріч і педагогічний фаховий коледж також отримав 
запрошення направити команду для участі в інтелектуальних змаганнях та пройти три 
випробування.
Вас очікує неймовірна пригода. Вам стануть у нагоді гнучкість розуму, уважність до 
найменших дрібниць, уміння креативно вирішувати завдання.
Пам’ятайте, будь-яка перешкода руйнується завзятістю

Сюжет і просування  
по ньому

Відомо, що прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента. Наприкінці 
ХІХ століття дослідники намагалися пояснити той факт, що 84 хімічні елементи утво-
рюють близько 500 простих речовин. Ці дослідження стали основою неймовірних від-
криттів, несподіваних перетворень, сюжетами для бестселерів.
Вам необхідно повторити шлях наукового дослідження, перебуваючи у певній ролі

Ролі і завдання

Ви – письменник з хімічною освітою                                                            
Ваше завдання – встановити:
– під яким ім’ям Ви опублікуєте оповідання та як його назвете; 
– властивості якої хімічної речовини Ви використаєте для написання 
оповідання, опишіть властивості цієї речовини;
– які властивості речовини Ви приховаєте від читачів аби надати твору 
містичності;
– спосіб отримання досліджуваної речовини;
– чи може описана Вами історія відбуватися насправді та обґрунтувати відповідь.
Ви – дослідник-екстремал                                                                             
Ваше завдання встановити:
– у якій країні Ви живете та як Ваше ім’я;
– яку речовину, що є символом багатства і вічності, Ви візьмете для 
дослідження;
– за яких умов будете здійснювати її нагрівання;
– який несподіваний результат Ви отримаєте;
– що доводить даний експеримент;
– чи можливо здійснити зворотне перетворення, в який спосіб.
Ви – історик хімічних перевтілень                                                                             
Ваше завдання встановити:
– речовину, що здатна хворіти, та назву хвороби;
– причини захворювання;
– ім’я та прізвище дослідника, експедиція якого загинула від підступних 
властивостей цієї речовини;
– відомого воєначальника, який потерпів поразку завдяки несподіваній хворобі цієї 
речовини;
– просте рішення польського хіміка для збереження музейних саркофагів з цього мате-
ріалу

Висновки. Отже, в результаті дослідження теоретичних засад упровадження навчальних вебквестів 
у процесі підготовки майбутніх фахівців освіти, визначено сутність навчального вебквесту, проаналізовано 
його структуру та розроблено структурно-змістову модель вебквесту, здійснено первинну класифікацію 
навчальних вебквестів.

Перспективним напрямом дослідження, на наш погляд, є питання подальшої класифікації вебквестів, 
теоретичне обґрунтування наповнення їх освітнім змістом, розробка методичних засад використання в про-
цесі підготовки майбутніх фахівців освіти.
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Kudykina N. V., Tymchenko O. V. Theoretical fundamentals of introduction of educational webquests into the 
process of preparation of future educational professionals

The article is covering the theoretical fundamentals of introduction of educational webquests in the process of training 
of future educators.

The notion of the educational webquest has be substantiated as an interactive and gaming educational technology which 
involves using Internet resources, implementation of which is based on the partnership between a teacher and students. A review 
of the researches on the problem of some scientists is given.

The procedural features of a webquest, which are determined by its structure, have been analyzed. It is presented by means 
of the three interconnected structural blocks. Two of them are basic – one is the organization by a teacher of the educational 
and gaming activity of students and its management, another one – educational and gaming activity of students. The third 
block – operating – is the Internet activity of participants of the educational process in the context of performing the tasks 
of a webquest.

It is ascertained that the cooperative activity of the subjects of the educational process within the webquest covers a num-
ber of components: motivational-objective, cognitive, procedural-operational, control-evaluative, efficient, which interact with 
each other and form a holistic system. The structural-semantic model of a webquest is developed and presented on the example 
of the teacher’s activity.

The primary classification of educational webquests has been carried out. They are grouped into two main groups – 
webquests, which are based on creative games that evolve mainly in compliance with a certain fictional plot, and those which 
are based on games with pre-determined rules. Each of the indicated groups includes subgroups (types) that have a similar 
structure and, accordingly, similar methodological approaches regarding teaching of students.

A sample of a didactic card of the educational webquest is given. The article represents the experience of using of the educa-
tional webquest during teaching of subjects in the process of training of future educational professionals in Bila Tserkva Applied 
Humanitarian Pedagogical College.

Key words: educational webquest, interactive and game technologies, professional and pedagogical training, informa-
tion and digital competence, Internet activity, educational and gaming activity, subjects of educational process, structural 
and semantic model of a webquest, primary classification of educational webquests.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ IНТЕРНЕТ-МЕДІА

На початку XXI століття Україна перебуває на межі екологічної катастрофи: її ґрунти та річки постраждали 
від промисловості та населення, вирубування лісів посилилося, що призвело до зростання кількості повеней, посухи 
та вимирання деяких видів тварин; “сміттєва криза” спостерігається в більшості міст, крім того, глобальні зміни 
клімату негативно впливають на стан довкілля. Отже, проблеми екологічної освіти та формування екологічної сві-
домості українців, зокрема молодого покоління, стають усе більш актуальними. Сьогодні в Україні система вищої 
освіти стала одним із найважливіших факторів формування екологічної свідомості майбутніх фахівців. З іншого боку, 
соціальний інститут інтернет-медіа має великий вплив на формування їхніх думок щодо проблем довкілля. Визнано, що 
численні можливості інтернет-технологій у сфері екологічної освіти унікальні.

У цьому дослідженні розглядаються підходи до формування екологічної свідомості сучасної студентської молоді 
засобами інтернет- медіа. Мета статті – виявити особливості та обґрунтувати основні напрями формування еколо-
гічної свідомості майбутніх фахівців засобами інтернет-медіа.

Екологічна свідомість майбутнього фахівця розглядається як основа екологічного добробуту не лише окремого 
індивіду, а й суспільства загалом. Вона являє собою особливу систему природних, екологічних і соціальних знань і цін-
ностей, особистих екологічних переконань і відповідальності. Доведено, що інтернет-медіа надають підтримку еко-
логічній освіті; формують розуміння сучасних проблем довкілля; розвивають активну життєву позицію щодо захисту 
довкілля; мотивують до пошуку рішень низки проблем у ракурсі “людина – природа” та “суспільство – природа”.

Автори статті наголошують, що інтернет-медіа мають великий вплив на формування екологічної свідомості 
населення, зокрема майбутніх фахівців.

Ключові слова: екологічна свідомість, екологічна культура, екологічна освіта, екологічна свідомість майбутніх 
фахівців, інтернет-медіа, система вищої освіти, здобувачі вищої освіти, майбутні фахівці.

Україна з першого дня своєї незалежності розглядає проблему охорони довкілля як одну з найважливі-
ших умов виживання нації. Територія України визнана зоною екологічного лиха. Така ситуація склалася 
тому, що суспільство не завжди узгоджувало свої дії з екологічними законами. Виправити становище можна 
лише з урахуванням об’єктивних законів природи.

Суспільство не виживе без екологічної свідомості. Ця свідомість повинна проникнути у всі області науки, 
техніки і виробництва і змінити їх так, щоб вони сприяли виживанню людства, а не його загибелі. Сутність 
екологічної свідомості є віддзеркаленням реально-практичних відносин суспільства. Кожній людині необ-
хідно знати екологічні норми, правила поведінки, мати високий рівень екологічної культури. Створення гар-
монії відносин людини з природою є пріоритетними напрямами реформування виховання, що зафіксовано 
в Державній національній програмі “Освіта” (Україна XXІ століття), проєкті Концепції неперервної еколо-
гічної освіти та виховання в Україні, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти. Від 
цього залежить забезпечення конституційних прав громадян нашої держави на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля. Проблема екологічного оздоровлення довкілля і людини – комплексна, її розв’язання потребує 
зусиль в економіці, техніці, медицині, але передусім – в освіті. За визнанням ЮНЕСКО – ЮНЕП, освіта – 
найвагоміший чинник соціальних змін, що мають ґрунтуватися на турботі та повазі до всього живого, усві-
домленні необхідності планування економічних і політичних заходів з урахуванням обмеженості природних 
ресурсів, потреби в охороні довкілля та забезпеченні високого рівня добробуту людей. Екологічна освіта 
формує екологічну культуру особистості та суспільства загалом, що передбачає оволодіння знаннями про 
закони функціонування біосфери, вміннями і навичками застосовувати набуті знання в комплексі з про-
фесійними, формування творчої діяльності з розв’язання екологічних проблем та екологічно доцільного, 
емоційно-ціннісного ставлення до довкілля.

Сучасні проблеми цивілізаційного розвитку безпосередньо пов’язані з перспективами взаємовідносин 
біосфери і людини, яким присвячені роботи В. Вернадського, Н. Моісеєва, І. Фролова. Екологічна свідо-
мість особистості як передумова формування екологічного світогляду людини знайшла своє відображення 
в багатьох сучасних працях таких учених, як: А. Асмолова, Ю. Желєзнова, В. Ігнатова, В. Колибіна, А. Куз-
нєцова, В. Назаренка, Л. Попова, С. Сладкопєвцева, А. Урсула, А. Цхай та інших. Формування екологіч-
ної свідомості суб’єкта розглядається як узагальнююча ідея екологічної освіти, а еколого-освітня система 
ХХІ століття зі свого боку має бути зорієнтована на розвиток компонентів світогляду людини. У сучасних 
умовах розвиток екологічного світогляду суб’єкта має підтримуватись екологічною освітою, яка спрямована 
на становлення екологічної свідомості “ноосферної особистості”, тобто на формування людини, яка здатна 
розв’язувати глобальні проблеми, забезпечувати виживання цивілізації та збереження біосфери [1, с. 452].

Незважаючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що стосуються проблем цивілізаційного 
розвитку, сутності свідомості взагалі, буття людини й певних аспектів екологічної свідомості, питання сут-
ності екологічно орієнтованої свідомості, її ролі в сучасному світогляді й у формуванні нової антропологіч-
ної парадигми залишаються не вирішеними та вимагають нового переосмислення.
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Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей та основних напрямів формування екологічної свідо-
мості майбутніх фахівців засобами інтернет-медіа. 

Останнім часом у сучасному суспільстві значну роль серед засобів поширення інформації набули інтер-
нет-медіа, особливо ті, які спеціалізуються на проблемах екології та захисту довкілля. Для поширення 
та розвитку ідей, які пов’язані з екологією, через інтернет-медіа можна реалізувати такі властивості: наяв-
ність власних думок особистості, зміна думок людини під впливом інших, різна значимість думок одних 
людей на інших, підвищення порогу чутливості до зміни думок оточення, локалізація груп за інтересами, 
лавиноподібні ефекти поширення інформації, активність учасників, можливість організації угрупувань, 
ігрова взаємодія учасників та інше.

Провідною метою екологічної освіти є формування у людини не тільки відповідних знань і умінь, але 
й певних якостей особистості. Необхідно формувати екологічну свідомість, екологічну культуру, які здатні 
регулювати всю діяльність і поведінку сучасного покоління. Необхідною умовою формування екологічної 
свідомості є усвідомлення соціального замовлення взаємостосунків людини з природою.

Уміння прогнозувати віддалені наслідки втручання у природні взаємозв’язки становить необхідний 
напрям екологічного виховання. Людина має оцінювати роль природи у розвитку різноманітних здібностей 
особистості в задоволенні власних потреб. Провідними мають стати духовні потреби, особливу роль у роз-
витку яких відіграє звернення людей до безпосереднього контакту з природою, необхідного морального, 
естетичного, інтелектуального збагачення особистості.

Однією з основних рис цієї особистості має стати сформована екологічна свідомість екоцентричного 
типу. Формування екологічної свідомості екоцентричного типу характеризується такими ознаками, як гло-
бальність, переосмислення нових світоглядних питань у системі відносин “людина – природа”, “суспіль-
ство – природа”, знання універсальної (глобальної) екології, поєднання цих знань з етногуманістичними 
цінностями, історичним досвідом суспільства, прогностичність. Формування екологічної свідомості від-
буватиметься внаслідок розумного поєднання двох шляхів: безпосереднього відображення у свідомості 
нинішньої екологічної ситуації та формування екологічної свідомості шляхом цілеспрямованого впливу 
з боку суспільства.

Формування у майбутніх фахівців позитивного ставлення до довкілля є цілеспрямованим процесом. 
Серед суб’єктивних передумов формування відносин майбутніх фахівців до довкілля необхідно виділити 
здатність її сприйняття, переживання й осмислення; зацікавленість у пізнанні, перетворенні та підтримці 
середовища в оптимальному стані; готовність свідомо реалізувати у взаємодії із зовнішнім світом суспільні 
й особисті цілі. 

Експерименти, проведені в різних природних умовах, показують, що на ставлення до природи впли-
вають стать, індивідуальні особливості майбутніх фахівців, місце проживання, професія й освіта батьків. 
За даними досліджень, нерідко дівчата емоційніше сприймають ландшафт, хлопці ж вище цінують можли-
вість познайомитися з новими районами природи або зайнятися спортом.

Є відмінності у ставленні до природи в сільських і міських студентів. Не всі однаково усвідомлюють, який 
вплив здійснює природа на їхні відчуття, думки, взаємини з іншими людьми. Наголошується, що в сім’ях 
із меншим рівнем освіти батьків діти ставляться до природи більш прагматично. Зростання освіти батьків 
сприяє встановленню в дітей багатших духовних зв’язків із довкіллям. Ці дані показують, що в педагогічній 
роботі треба враховувати впливи різноманітних соціальних чинників на відносини до довкілля.

Особливу роль у взаємодії сучасних здобувачів вищої освіти з природою виконує їхня індивідуальна 
вибірковість свідомих зв’язків із зовнішнім світом. Наприклад, у діяльності з охорони довкілля одного ціка-
вить зміст, іншого – форма, третього – знаряддя праці. Частина студентської молоді захоплена життям лісу, 
інша частина – можливістю побути в лісі з товаришами. Надзвичайно різноманітні пізнавальні й практичні 
інтереси, естетичні смаки й відчуття, індивідуальні оцінки явищ природи та людських дій.

Засоби природи розвивають духовний світ здобувачів вищої освіти, водночас загартовують їх фізично, 
формують волю і характер, виховують такі якості, як лідерство, партнерство, почуття патріотизму. За таких 
умов вища школа України мусить орієнтуватися на формування викладача-універсала, який глибоко знає не 
тільки свій предмет, але й загальні закономірності виховання до природи і людей.

Потрібно глибше продумувати можливості педагогічної дії на естетичні сприйняття, відчуття і думки 
майбутніх фахівців через ті види діяльності, які пов’язані понад усе з пізнанням, виявленням споживацьких 
(більшою мірою, ніж естетичних) властивостей суспільства. Це, наприклад, різні промисли, збір матеріалів 
для колекцій, експедиції з пошуку місцевих будматеріалів, догляд за птахами, водоймищами, лісом тощо. 
Щоб виявити естетичні властивості явищ природи в такій діяльності, треба зробити складовою частиною 
кожної окремої справи ознайомлення з ними. Для організації будь-якої справи має використовуватися педа-
гогічний підхід, який забезпечує спільність діяльності, а також єдність ідейно-етичного, трудового, естетич-
ного, фізичного виховання.

Отже, у закладах вищої освіти під час виховання естетичного ставлення до природи у різноманітній 
діяльності постає двоєдине завдання. З одного боку, необхідно організувати специфічну діяльність, що без-
посередньо відкриває здобувачам вищої освіти красу природи. З іншого – потрібно зуміти з’єднати з піз-
нанням естетичних властивостей середовища будь-яку діяльність, зокрема й таку, яка через свою специфіку 
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формує інші, ніж естетичні відносини до зовнішнього світу. Наприклад, для формування вміння сприймати 
красу природи важливо, щоб пізнавальні завдання ставилися досить часто. Педагогічні ситуації, стимулю-
ючи естетичне сприйняття природи, необхідно створювати регулярно. 

Не тільки естетичне сприйняття природи, але й природоохоронні прагнення та дії виникають не авто-
матично. Формування тих та інших вимагає спеціальної педагогічної роботи, тому завдання відкрити красу 
в природі, які викладач ставить перед студентами, мають бути нерозривно пов’язаними з практичними 
завданнями праці й охорони природи та навпаки. Процеси виховання естетичних і природоохоронних від-
носин здобувачів вищої освіти вимагають комплексного підходу. 

Є два шляхи комплексного виховання згаданих відносин: від естетичного пізнання до практики (до праці 
й охорони середовища) та від практики до пізнання – однаково можливі в будь-якому навчальному закладі. 
Отже, впливи різних шляхів, які використовують викладачі різних спеціальностей, виховуючи ставлення 
студентської молоді до природи, можуть стати рівноцінними під час дотримання певних педагогічних умов: 
об’єднання пізнання й охорони середовища в систему (комплекс справ, пов’язаних одна з іншою); взаємне 
доповнення естетичної, трудової і природоохоронної діяльності або їх взаємопроникнення під час вихо-
вання ціннісних відносин до природи; диференційований підхід до побудови систем практичних справ, 
пов’язаних із кожною навчальною дисципліною; посилення уваги педагогів до формування зв’язків і вну-
трішніх залежностей різних справ, напрямів діяльності, традиційних і нових форм взаємодії з природним 
середовищем.

Тут педагог може широко використовувати масові форми і методи популяризації естетичної цінності при-
роди та її охорони. Це лекції, бесіди, розповіді, пояснення, конференції. Дієвими є прийоми виховання на 
прикладі, заохочення. У колективі легко й традиційно організовуються екозмагання та конкурси, виставки, 
художні гуртки, вечори і свята, присвячені екологічним питанням. Доречні рекомендації режиму екоігор 
і спільного відпочинку серед природи, ознайомлення студентської молоді з правилами промислової діяль-
ності, вивчення природоохоронного законодавства. 

Досягнення високого рівня розвитку відносин до природи й один до одного допомагає задоволенню освіт-
ніх, соціальних, професійних інтересів майбутніх фахівців. Це створює якнайкращі умови для розв’язання 
завдань усебічного гармонійного розвитку особистості в процесі взаємодії з природним середовищем.

У практиці ЗВО позначилася тенденція, пов’язана з переходом на новий тип навчання – “інноваційний”. 
Одним з інноваційних напрямів в екологічній освіті є організація навчання з використанням інтернет-медіа. 
Сьогодні застосування онлайнових освітніх технологій охоплює всі види навчальної діяльності та спрямо-
ване на виконання різних дидактичних завдань, робить освітній процес активним, оскільки здобувачі вищої 
освіти не просто використовують готові дидактичні завдання, а й створюють власні матеріали з використан-
ням потенціалу інтернет-медіа. Матеріали з інтернету широко використовуються в освітньому процесі ЗВО як 
під час аудиторної роботи, так і під час організації дистанційного навчання, що здійснюється під віддаленим 
керівництвом викладачів, а також у самостійній навчальній діяльності майбутніх фахівців, тобто самоосвіті. 

Сьогодні немає єдиної інформації щодо офіційної кількості інтернет-медіа в Україні, присвячених 
екотематиці, проте чимало відомих інформаційних сайтів (https://www.unian.ua, http://www.for-ua.com,  
https://ukranews.com/ua, https://www.unn.com.ua/, https://www.ukrinform.ua/, https://www.obozrevatel.com/, 
https://www.facenews.ua/), сайтів офлайнових друкованих видань, телекомпаній, інформаційних агенцій (https://
www.segodnya.ua/ (газета “Сегодня”), https://tsn.ua/ (програма ТСНБ канал 1+1), https://korrespondent.net/  
(журнал “Кореспондент”), https://www.liga.net/ (група медіакомпаній “Ліга”), https://tyzhden.ua/ (часопис 
“Український тиждень”), https://www.stb.ua/ (телеканал СТБ)) приділяють увагу цій проблематиці. Проте 
впевнено можна стверджувати, що найбільш повно екологічна тематика розкривається на вебсторінках 
спеціалізованих інтернет-видань (“Гуманітарний екологічний журнал” (http://ecoethics.ru/), орнітологічний 
журнал “Беркут” (http://aetos.kiev.ua/ukrainian.htm), “Натураліст” (http://proeco.visti.net/naturalist/index.cgi), 
“Екологія та промисловість” (http://energostal.kharkov.ua/ua/zhurnal)), державних і благодійних суспільних, 
зокрема природоохоронних організацій (сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
(https://menr.gov.ua/), інтернет-сайт “Зелене досьє” однойменного благодійного інформаційно-видавничого 
центру (http://www.dossier.org.ua/), інформаційний портал правозахисної організації ЕПЛ “Екологія. Право. 
Людина” (http://epl.org.ua/pronas/), інформаційний ресурс “Еко-Україна”, створений Фондом Східна Європа 
(http://eco-ukraine.org.ua), сайт Національного екологічного центру України (https://necu.org.ua/)), а також 
політичних партій (Партія Зелених України (http://greenparty.ua/)) тощо. 

Інтернет-медіа мають численні переваги для молодіжної аудиторії, більшість якої сьогодні в Укра-
їні становлять здобувачі вищої освіти. До них відносимо такі: відкритість інформації, вільний доступ, 
необмеженість у часі й територіальному просторі, можливість вільної комунікації, високий рівень впливу 
на суспільну думку аудиторії. 

Серед функцій віртуальних масмедіа є такі: інформувати й популяризувати екологічні новини; тлумачити 
екологічні норми, правила й цінності, пропагувати їхню важливість для суспільства; просувати знання про 
сучасні екологічні проблеми; формувати відповідальне ставлення до проблем довкілля; а також об’єднувати 
студентську спільноту за потреби інтегрувати її в інші соціальні групи для виконання природоохоронних 
заходів, проєктів тощо [2, с. 267]. 
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Висновки. Отже, за сучасних умов розбудови інноваційної системи вищої освіти України, визнання на 
державному рівні необхідності екологічної освіти молоді й важливості пошуку новітніх технологій її впро-
вадження звернення до освітнього та виховного потенціалу інтернет-медіа, які, безсумнівно, надають необ-
хідну підтримку формуванню екологічної свідомості майбутніх фахівців, є актуальним.
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Kurlishchuk I. I., Pavlenko I. H., Sievastianova O. A. The main directions of environmental consciousness 
formation of future professionals by means of Internet media

In the beginning of the XXI century, Ukraine is on the brink of an environmental disaster: its soil and rivers have been heav-
ily impacted by industry and population, deforestation has highly intensified that causes floods, droughts and extinction of some 
animal species, “trash crisis” is wide spread in the main cities and global climate change affects the state of the environment 
as well. So, the problems of ecological education and ecological consciousness formation of Ukrainians, in particular young 
generation, are becoming increasingly relevant. Today, in Ukraine the system of Higher Education has become one of the most 
important factors in shaping the ecological consciousness of future professionals. On the other hand, the social institute of Inter-
net mass media has the great influence on attitude to environmental setting and views of university students. The numerous 
opportunities, which Internet technologies can offer in the sphere of environmental education, are really unique. 

This research deals with the approaches to formation of ecological consciousness of modern student youth by social institute 
of Internet media. The purpose of the article is to substantiate the peculiarities and main directions of the formation of environ-
mental consciousness of future professionals by means of Internet. 

Ecological consciousness of future professional is seen as the basis of ecological well-being as individuals as the whole 
society. It represents the special system of natural, environmental and social knowledge and values, attitude towards nature, 
personal ecological beliefs and responsibility. Nowadays Internet media can successfully provide the strong support of environ-
mental education of both undergraduate and postgraduate students; form their understanding of the modern problems of envi-
ronment; develop an active person’s life position in caring for and protecting the environment; motivate for finding the decisions 
of “man – nature” and “society – nature” issues.

The authors highlight that modern Internet media has great impact on ecological consciousness of population, in particu-
larly ecological consciousness of future professionals.

Key words: ecological consciousness, ecological culture, ecological education, future professionals’ ecological conscious-
ness, Internet media, system of higher education, university students, future professionals.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Професійна діяльність майбутніх фахівців аграрної галузі передбачає наявність спеціальної фахової освіти, у тому 
числі оволодіння уміннями та навичками професійної діяльності, знанням іноземних мов, володіння сучасними інформа-
ційними технологіями. Національна стратегія розвитку освіти передбачає вивчення, узагальнення та впровадження 
оптимального світового досвіду підготовки кадрів, що сприятиме інтеграції нашої держави в загальноєвропейський 
освітній простір. Саме тому, майбутній фахівець аграрної освіти повинен відповідати вимогам сьогодення, бути 
готовим до професійної комунікації, взаємодії на різних рівнях, має усвідомити необхідність знань теорії та методо-
логії професійної діяльності, її значення для розвитку нашої держави.

У статті здійснено аналіз основних дефініцій дослідження: “критерій”, “показник”, враховуючи різні підходи до 
їх тлумачення. Зазначено, що під критерієм у педагогіці розуміють ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, від-
окремлення, означення чи класифікація стану розвитку особистості, її якісних характеристик. Педагогічний критерій 
обов’язково характеризується факторами соціального та професійного середовища, які зумовлюють вплив на форму-
вання професійної компетентності тих, хто навчається.

Визначено чотири критерії формування готовності фахівців аграрної галузі до професійної діяльності: мотива-
ційний, компетентнісно-професійний, діяльнісно-операційний, рефлексивний. Для кожного виокремленого критерію 
визначено показники його прояву, на основі яких виділено низький, середній і високий рівні готовності фахівців аграрної 
галузі до професійної діяльності.

Перспективою подальших досліджень визначено проведення педагогічного дослідження щодо виявлення стану 
сформованості готовності майбутніх фахівців-аграріїв до професійної діяльності.

Ключові слова: критерії, показники, рівні готовності, професійна діяльність, фахівці аграрної галузі.

На сучасному етапі розвитку вищої аграрної освіти пріоритетним напрямом професійної підготовки май-
бутніх фахівців є оптимізація теоретико-практичної бази опанування ними знань, умінь і навичок. Тому 
питання діагностики сформованості майбутніх фахівців до професійної діяльності доцільно проводити, 
спираючись на спеціально розроблені критерії, показники та рівні.

Питання формування готовності майбутніх фахівців аграрної галузі були предметом вивчення вітчизня-
них та зарубіжних науковців, а саме: В. Броннікова, В. Кобзар, Л. Козак, А. Федорук та ін. Окремі аспекти 
професійної підготовки досліджували: С. Гончаренко, Р. Гуревич, А. Ліготський, С. Сисоєва (проблем непе-
рервної професійної освіти), А. Алексюк, С. Архангельський, В. Бондар, М. Євтух, О. Падалка, В. Сагарда, 
О. Шестопалюк (організації професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі), В. Рибалка, 
В. Семиченко (розвитку особистості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки); Н. Абашкіна, 
Г. Воронко, Т. Вакуленко, К. Корсак, Т. Кошманова, О. Матвієнко, А. Сбруєва, (розвиток неперервної про-
фесійної освіти закордоном).

Враховуючи відсутність цілісного дослідження змістового і процесуального аспекту формування готов-
ності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності зумовили актуальність дослідження.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та конкретизації сутності і змістового наповнення 
критеріїв, показників та рівнів, які відображають готовність майбутніх фахівців аграрної галузі до профе-
сійної діяльності.

Під час аналізу психолого-педагогічної літератури нами досліджено сутність поняття «критерій». 
Зокрема, у Великому тлумачному словнику української мови за редакцією В. Бусела критерій розглядається 
як підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось [1, с. 588].

Науковці Є. Мочаліна, В.Окалєлова, Л. Шевцова вважають, що розроблення критеріїв забезпечує реалі-
зацію індивідуального підходу в професійній підготовці фахівців вищої аграрної освіти, дає можливість під-
готовки різнорівневих завдань або тестів для контролю, які максимально відповідають здібностям та схиль-
ностям студента. Водночас критерії дадуть змогу здійснити ефективний міжпредметний зв’язок упродовж 
усього навчання [2, с. 57].

Зі свого боку В. Танська у дисертації подає наступне тлумачення: критерій – це ознака на основі якої від-
бувається оцінка, визначення чи класифікація чого-небудь; мірило [3].

Науковець В. Курило стверджує, що у педагогічній теорії під критеріями розуміють ті якості явища, що 
відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають оцінці [4, с. 36].

Л. Путляєва, вивчаючи сучасні проблеми професійної підготовки, конкретизує значення критерію як 
«міри оцінювання досліджуваного явища та тих змін, які відбулися в розвитку окремих складових чи осо-
бистості в цілому в результаті експериментального навчання та виокремлених педагогічних умов, за яких 
визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає результатам експерименту» [5, с. 37].
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Варто наголосити, що в дослідженні нами розглядаються критерії професійної підготовки фахівців вищої 
аграрної освіти як матеріалізована сукупність ознак, що дає підстави зробити висновок про ступінь відпо-
відності професійно-особистісних якостей фахівців-аграрників вимогам професійної діяльності та спрогно-
зувати рівень їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Вважаємо, що ключовими для нашого дослідження є ідеї В. Монахова про те, що критерії є сукупністю 
основних показників, які розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідності якості. Показник, будучи 
компонентом критерію, є конкретним і типовим проявом однієї із суттєвих сторін, на підставі якого можна 
визнати наявність якості, визначати рівень розвитку. Для того, щоб відповідати своєму призначенню, показ-
ник має розкривати сутність певної якості за кожним критерієм [6].

Слушною є думка А. Макарової [7], яка вважає, що критерії доцільно розглядати такими блоками:
 – об’єктивні та суб’єктивні;
 – результативні та процесуальні;
 – нормативні та індивідуально-варіативні;
 – наявного та прогностичного рівнів;
 – професійного навчання і творчості;
 – соціальної активності та професійної придатності;
 – якісні та кількісні.

Враховуючи дослідження А. Семенова, можна виділити такі критерії:
 – інтегральні критерії як оцінка загального стану явища або процесу;
 – часткові критерії як оцінка складників явища або процесу;
 – одиночні критерії як оцінка окремих сторін складників явища або процесу [8].

У монографії А. Галімова зазначено, що “критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі 
якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна сформо-
ваність, визначеність критерію виражається у конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, 
низкою ознак” [9].

На основі наукових досліджень В. Давидова, Г. Дмитренко, В. Олійника, О. Онуфрієвої, А. Підласого, 
В. Семиченко, В. Симонова вітчизняні вчені О. Бондарчук та Г. Єльникова трактують опис критеріїв і показ-
ників якості професійної діяльності як сукупності ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу 
і результату навчальної діяльності, що відповідають поставленим цілям. Вони вказують на таке: “Розрізня-
ють зовнішні критерії, що визначаються якістю функціонування закладів освіти (забезпечення сталого роз-
витку, адекватності вимогам часу; чітке визначення місії в сучасному світі; широкий спектр освітніх послуг; 
випереджальний характер наукового і навчально-методичного забезпечення тощо) та внутрішні критерії, 
що пов’язані з процесом і результатом навчальної діяльності учня” [10, с. 434]. Отже, вони стверджують, 
що критерії визначаються відповідно до етапів (мотиваційного, операціонально-пізнавального, контрольно-
оцінного), як правило, на основі кваліметричного підходу, що полягає в кількісному вимірювання якості 
роботи за допомогою умовних балів [10, с. 434].

У дослідженнях С. Решетника зазначено, що “система міжнародних стандартів ISO критерій визначає як 
міру відбиття цілісності властивостей об’єкта, що забезпечує його існування; методологічний інструмента-
рій управління якістю освіти; ідеальний зразок, що відображає вищий, досконалий рівень досліджуваного 
явища; засіб вибору або виміру альтернатив. А показник – це конкретний вимірник критерію, що робить 
його доступним для спостереження, обліку й фіксування” [11, с. 218].

Щодо вибору критеріїв, то ми враховували у своєму дослідженні певний зміст складових їх структури 
та визначили критеріальні характеристики формування професійної підготовки фахівців аграрної освіти. 
Нами досліджено, що під критерієм у педагогіці розуміють ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, 
відокремлення, означення чи класифікація стану розвитку особистості, її якісних характеристик. Педа-
гогічний критерій обов’язково характеризується факторами соціального та професійного середовища, 
які зумовлюють вплив на формування професійної компетентності тих, хто навчається. На нашу думку, 
доцільним є визначення Н. Уйсімбаєвої: критерій – це суттєва ознака явища або процесу, на основі якої 
дослідники в змозі відокремити рівень розвитку професійної підготовки студентів експериментальних 
та контрольних груп [12, с. 71].

У педагогічній літературі поняття критерій взаємопов’язане з поняттям показник. Але, як зазначає Ф. Брок-
гауз [13, с. 81], критерій – це принцип оцінки ефективності, а показник – модель характеристики явища.

Надалі в дослідженні будемо дотримуватись наукової позиції вчених, які вважають, що поняття “крите-
рій” ширше за змістом, ніж “показник”, вважатимемо, що показник є складовою критерію. Таким чином, 
критерій оцінювання характеризуватиметься своїми показниками.

Зі свого боку В. Мазін [14, с.218] зауважує, що показник – це узагальнена характеристика властивостей 
об’єкта або процесу. Наявність чи відсутність якої-небудь властивості характеризують якісні показники, 
а ступінь вираженості, розвитку властивості – кількісні показники. Деколи під показниками розуміють кіль-
кісні або якісні характеристики сформованості того або іншого критерію.

С. Штангей у дисертації “Професійна підготовка майбутніх агрономів на засадах компетентнісного під-
ходу”, обґрунтовуючи модель професійної підготовки майбутніх агрономів на засадах компетентнісного 
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підходу, деталізує сутність діагностичного блоку, до якого належать: «критерії (мотиваційний, пізнаваль-
ний, діяльнісний); та рівні: (репродуктивний, рецептивно-продуктивний, продуктивний, конструктивно-
продуктивний)» [15, с. 13].

На основі дослідження Л. Коростіль “Самоосвіта особистості як соціальне та педагогічне явище”, у про-
цесі визначення критеріїв ми враховували загальні вимоги до їх відбору:

1. Критерії повинні відображати основні закономірності функціонування і розвитку аналізованого явища.
2. За допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між всіма компонентами аналізованого 

явища.
3. Критерії повинні розкриватися через показники, за якими можна судити про більший або менший 

ступінь вираженості даного критерію.
4. Критерії повинні відображати динаміку вимірюваної якості в часі та просторі.
5. Якісні показники повинні виступати в єдності з кількісними та доповнювати один одного [16].
Також опиралися на дослідження І. Блощинського, який констатує, що розробляючи критерії і показники, 

необхідно враховувати такі обставини [17]:
 – розробка критеріїв та показників має виходити з мети дослідження;
 – сформовані критерії мають відображати ознаки, притаманні предмету, який вивчається, незалежно від 

волі та свідомості суб’єктів;
 – ознаки мають бути сталими, вони мають повторюватись та відображати сутність явища;
 – система взаємопов’язаних ознак повинна розкривати основний зміст критеріїв.

На підставі вище проведеного аналізу наукових джерел констатуємо те, що професійна підготовка фахів-
ців закладів вищої аграрної освіти має оцінюватись комплексом критеріїв. На основі узагальнення резуль-
татів проведених бесід, інтерв’ю, опитувань серед студентів та викладачів закладів вищої аграрної освіти 
нами визначено та запропоновано такі чотири критерії готовності фахівців аграрної галузі до професійної 
діяльності: мотиваційний, компетентнісно-професійний, діяльнісно-операційний, рефлексивний, а також 
показники та рівні їх прояву. Детальний опис критеріїв, показників та рівнів готовності фахівців аграрної 
галузі до професійної діяльності наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Критерії, показники та рівні готовності майбутніх фахівців аграрної галузі  

до професійної діяльності
Критерії Показники Рівні

М
от

ив
ац

ій
ни

й

свідоме ставлення до обраної спеці-
альності, до вивчення дисциплін свого 
фаху, інтерес та пізнавальні потреби 
до навчання, морально-психологічна 
готов-ність до виконання професійної 
діяльності; потреба у самови-раженні; 
позитивне ставлення до професійної 
діяльності й потреби у самовдоскона-
ленні, самовираженні власного рівня 
готовності до її виконання; позитивне 
ставлення до обраної професії.

Високий рівень притаманний студентам, у яких стійка мотивація 
до навчання, виконання професійних обов’язків фахівця аграр-
ної галузі; студенти відчувають потребу та бажання працювати 
в обраній галузі, зацікавленні в досягненні успіху в професій-
ній діяльності; постійно висловлюють позитивне ставлення до 
обраної професії, проявляють потребу до самовдосконалення, 
самоосвіти, саморозвитку.
Середній рівень мають студенти, в яких наявна мотивація до 
здійснення обов’язків професійної діяльності та вияв інтересу 
до неї, але не завжди виявляють бажання працювати в аграрній 
галузі, мотивація до професійної діяльності проявляється опо-
середковано; не завжди висловлюють позитивне ставлення до 
обраної професії.
Низький рівень – відсутність мотивації до професійної підго-
товки; байдуже ставлення до професійної діяльності; студенти 
не відчувають потребу та бажання працювати в обраній галузі; 
відсутнє позитивне ставлення до обраної професії.
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передбачає системність професійних 
компетентностей, воло-діння різними 
прийомами, способами, засобами профе-
сійної діяльності; використання сучас-
них інформаційних технологій у про-
фесійній діяльності; вміння правильно 
налагоджувати свою роботу; вироблення 
професійної поведінки в стандартних 
і нестандартних ситуаціях.

Високий рівень притаманний студентам, які досконало воло-
діють інноваційними технологіями та вміло застосовують їх 
на практиці; мають глибокі професійні компетентності; здатні 
швидко адаптуватися до нових умов праці.
Середній рівень мають студенти, які володіють професійними 
знаннями, уміннями і навичками, що дозволяє з допомогою 
інших знайти шлях вирішення певних завдань у професійній 
діяльності, відшукати шляхи вирішення професійних проблем 
для отримання позитивного результату в професійній діяль-
ності, швидко адаптуватися в нестандартних ситуаціях.
Низький рівень характерний студентам, які мають поверхневі 
знання, слабо орієнтуються в професійних компетентностях, 
мають малий словниковий запас професійних термінів, поверх-
нево володіють методами, засобами, способами виконання про-
фесійних завдань, виконують їх лише за подібним алгоритмом.
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Продовження таблиці 1
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здатність застосовувати набуті знання, 
уміння і навички професійної діяль-
ності майбутніх фахівців вищої аграрної 
освіти на практиці. Здатність студентами 
переходити від абстрактного до конкрет-
ного, виконуючи при цьому різноманітні 
професійні вправи під час самостійних, 
практичних та лабораторних занять, 
у різних видах; установлювати при-
чинно-наслідкові зв’язки, робити висно-
вки; ефективно і продуктивно працювати 
із джерелами інформації; здійсню-вати 
реферування матеріалу з метою його 
подальшої презентації; доступно викла-
дати навчальну інформацію; зміню-вати 
логіку і спосіб професійної діяльності.

Високий рівень характерний студентам, які досконало володі-
ють інноваційними технологіями та вміють їх застосовувати 
в професійній діяльності, мають глибокі професійні знання, 
уміння і навички, вміють швидко зорієнтуватися у нових про-
фесійних ситуаціях, адаптуються до нових професійних вироб-
ничих умов.
Середній рівень – належать студенти, які на достатньому рівні 
володіють професійними знаннями, уміннями і навичками, 
здатні виробити власну позицію у різних ситуаціях, можуть 
самостійно усунути недоліки у професійній діяльності, знайти 
шляхи вирішення для отримання нового алгоритму у вже зна-
йомій ситуації.
Низький рівень – студенти, які мають низькі професійні зна-
ння, не вміють застосовувати їх для розв’язання професійних 
завдань, не можуть знайти шляхи досягнення мети, не прагнуть 
самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці.
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визнання себе суб’єктом професій-
ної діяльності та ставлення до себе як 
до майбутнього професійного фахівця 
аграрної галузі.

Високий рівень – студенти, які здатні до саморегуляції навчаль-
ної та професійної діяльності; повністю є суб’єктами професій-
ної діяльності; ставляться до себе як до професіонала, здатні 
здійснювати самоконтроль, самоаналіз.
Середній рівень – студенти, які частково здатні до саморегуляції 
навчальної та професійної діяльності; не завжди є суб’єктами 
професійної діяльності, ставляться до себе як до професіонала 
професійної діяльності, періодично здатні здійснювати само-
контроль, самоаналіз.
Низький рівень – студенти не здатні до саморегуляції навчаль-
ної та професійної діяльності; не усвідомлюють себе суб’єктами 
професійної діяльності; не ставляться до себе як до професіо-
нала професійної діяльності. Дуже рідко здатні здійснювати 
самоконтроль, самоаналіз.

Висновки. Отже, на основі ґрунтовного аналізу основних дефініцій проблеми дослідження, нами  
виокремлено критерії, показники та рівні готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної 
діяльності.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у виявленні стану сформованості готовності майбутніх 
фахівців-аграріїв до професійної діяльності.
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Lakatosh M. O. Criteria, indicators and formational levels of future agricultural specialists’ aptitude for 
professional activity

The professional activity of future specialists in the agricultural sector requires special professional education, including 
mastering the skills and abilities of professional activity, knowledge of foreign languages, knowledge of modern information 
technologies. The National Strategy for the Development of Education requires the study, generalization and implementation 
of the optimal world experience of training, which will promote the integration of our country into the European educational 
space. That is why the future specialist of agricultural education must meet the modern requirements, be ready for professional 
communication, interaction at different levels, must realize the need for knowledge of theory and methodology of professional 
activity, its importance for the development of our state.

The article analyzes the main definitions of the research work: “criterion”, “indicator”, taking into account different 
approaches to their interpretation. It is noted that the criterion in pedagogy is understood as a feature on the basis of which 
the assessment, separation, definition or classification of the state of development of the individual, its qualitative characteris-
tics. The pedagogical criterion is necessarily characterized by factors of social and professional environment, which determine 
the influence on the formation of professional competence of students.

Four criteria for the formation of readiness of agricultural specialists for professional activity are defined: motivational, 
competence-professional, activity-operational, reflexive. For each selected criterion, the indicators of its manifestation are 
determined, on the basis of which the low, medium and high levels of readiness of agricultural specialists for professional activ-
ity are distinguished.

The prospect of further research is to conduct a pedagogical study to identify the state of readiness of future agricultural 
specialists for professional activities.

Key words: criteria, indicators, levels of readiness, professional activity, specialists of agrarian branch.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Розглядаються та науково обґрунтовуються питання актуалізації використання сучасного європейського досвіду 
вокальної підготовки майбутніх фахівців вокального мистецтва в умовах університетської освіти України, розкрива-
ються питання розвитку вокально-творчого формування співака-вокаліста на основі інтеграційних взаємодій євро-
пейських і українських вокальних шкіл.

Визначається, що спеціаліст ХХІ ст. має бути висококваліфікованою особистістю, яка здатна творчо мислити, 
розв’язувати проблеми нестандартним шляхом. Досліджуються наукові засади використання ефективних європей-
ських методик вокальної підготовки, розглядається питання впровадження в практику нових перспективних шляхів 
творчої діяльності як педагога, так і студента. Розкрито науково-педагогічні та мистецтвознавчі основи навчання 
студентів у вокальному класі інституту мистецтв, висвітлюються фізіологічні процеси та вокально-технічні підходи 
до них. Доводиться , що розвиток вокально-виконавської творчості передбачає розвиток як вокальної техніки, так 
і психотехніки (техніка переживань). 

У статті розглядаються нормативні завдання дисципліни “Сольний спів”, засоби професійної педагогічної кому-
нікації у процесі підготовки майбутнього співака-виконавця, функції викладача на аудиторних заняттях. Визначено 
відмінності профілюючої дисципліни “Сольний спів”, окреслено професійні функції викладача вокалу: навчальна, вихов-
на, розвивальна. Розглядаються ключові компетенції викладача мистецького профілю: соціальні, методичні, фахові. 
Вокально-фахова компетентність розглядається як поєднання необхідних знань, умінь і навичок. 

Одним із найважливіших завдань у процесі виховання співака-виконавця є чітке визначення виконавських можли-
востей студента (тип голосу, характер голосу, фізичний і психічний стан). Доводиться, що метою підготовки сту-
дентів-вокалістів має стати формування вокально-виконавської, мистецько-теоретичної та методичної компетенції 
та впровадження у вокальну практику передового європейського досвіду вокальної науки на сучасному рівні.

Ключові слова: європейський вокально-виховний досвід, професійні функції, фахові компетенції, європейські прин-
ципи викладання.

Модернізаційні процеси, що відбуваються в сфері освіти в Україні, значною мірою зумовлені прагнен-
ням країни досягти високої якості освітніх послуг, забезпечити відповідність їх сучасним глобалізаційним 
викликам.

Розвиток вокально-мистецької освіти України актуалізується і модернізується під впливом європейської 
вокальної педагогіки, яка орієнтує на виконання завдань підготовки фахівців нової формації з високим рів-
нем компетентності та професійно-фахової підготовки. Цим зумовлено потребу розвитку нових методів, 
які сприятимуть становленню особистості співака-виконавця, його свободи, активності та готовності до 
творчої праці.

У контексті цього актуалізується питання щодо вивчення і творчого застосування продуктивного досвіду 
видатних європейських педагогів-вокалістів, упровадження з позиції перспектив їхнього досвіду у практику 
сучасної університетської освіти України.

Як зазначає доктор педагогічних наук О. М. Олексюк, “аналіз основних тенденцій розвитку вищої мис-
тецької освіти в Україні свідчить про те, що в сучасних умовах актуалізується процес пошуку нових страте-
гій” [6., с. 434].

У цьому зв’язку актуальним є дослідження наукових засад використання в умовах університетської 
освіти ефективних європейських методик вокальної підготовки, оскільки від правильної реалізації методів 
і засобів навчання залежить результат вокально-виконавської підготовки майбутнього фахівця.

Аналіз наукових досліджень і публікацій із зазначеної проблеми показав, що в наукових і навчально-
методичних працях таких учених, як Д. Аспелунд, В. Богадурова, К. Васеніна, І. Вартанян, Н. Гонтаренко, 
Л. Дмітрієва, І. Левідова, М. Микиші, В. Морозова, І. Назаренко та інші, розкрито різні аспекти навчання 
студентів у вокальному класі в системі професійної вокально-музичної освіти.

Проте питання викладання предмета “Сольний спів” в умовах університетської освіти на основі викорис-
тання новаторського європейського досвіду, що заклав основи сучасної вокальної педагогіки, ще не знайшли 
належного висвітлення у літературі, що визначило актуальність статті.

Мета статті – обґрунтувати діяльність актуалізації європейського досвіду вокальної підготовки в умовах 
сучасної університетської освіти; визначити професійні функції та фахові компетенції викладача вокалу.

Специфіка викладання предмета “Сольний спів” у системі університетської вищої освіти інституту мис-
тецтв має свої відмінності, які виявляються у: 

а) завданнях підготовки фахівця вокальної спеціальності; 
б) кількості аудиторних годин, відведених на вивчення фахової дисципліни; 
в) ступені складності навчального репертуару, пропонованого студентам для засвоєння.
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Предмет “Сольний спів” є профілюючою дисципліною, вивчення якої передбачене нормативним склад-
ником навчального плану підготовки бакалаврів, магістрів музичного мистецтва. Завданнями цієї дисци-
пліни є такі: 

1) опанування студентами вокально-технічними навичками в процесі засвоєння вокальних вправ, вокалі-
зів, творів різних форм, стилів, жанрів; 

2) розвиток музичних здібностей студентів; 
3) розвиток інтелектуальної, естетичної та духовної сфери студента на високохудожніх зразках вітчизня-

ної й зарубіжної музики; 
4) формування виконавської манери (камерний клас) та сценічної культури (оперний клас).
Реалізація цих знань покладена на викладача вокалу, який має володіти фаховими компетенціями, необ-

хідними для виконання своїх професійних функцій. На основі накопичення ґрунтовних наукових знань щодо 
природи та механізмів звукоутворення, спираючись на наукові праці вчених-акустиків і педагогів практи-
ків, таких як: Р. Юссон, М. Микиша, В. Морозов, Ю. Юцевич та інших, стало можливо на сучасному етапі 
навчати студентів свідомого формування вокальної функції голосового апарату.

Використовуючи демократичний стиль у вокальній підготовці, викладач намагається врахувати індивіду-
альні можливості й особистий досвід студента, будову апарата, особливості нервової системи, його потреби 
як творчої особистості. Формуючи творчі здібності кожного окремого студента, треба пам’ятати, що секрет 
його подальшого успіху не тільки у наявності природних виконавських даних, але й у їх свідомому враху-
ванні та всебічному розвитку. Чітке визначення виконавських можливостей студента (тип голосу, характер 
голосу, фізичний і психічний стан, зовнішній стан) є одним із найважливіших завдань у процесі виховання 
співака-виконавця. 

Регулярні і систематичні зосередження уваги студента на вібраційних, м’язових та інших відчуттях під 
час співу їх функції в поєднанні з якістю звуку, а потім – оволодіння впливами на звучання свого голосу 
через відчуття “вокально-тілесної схеми” є ефективним шляхом керування процесом навчання співу  
на сучасному етапі. Спираючись на ці висновки, можна говорити про те, що основним завданням євроінте-
грації у вокальному класі є:

 – запровадження у вокальну практику передового європейського досвіду вокальної науки на сучасному 
рівні;

 – підвищення освітнього та культурного рівня кожного студента шляхом творчо-виконавської діяльності;
 – перехід до динамічної моделі навчання, що дасть змогу задовольнити можливості кожного студента 

в здобутті певного освітнього кваліфікаційного рівня відповідно до здібностей. 
Навчальну функцію викладач здійснює на аудиторних заняттях: 
а) пояснює студенту основні категорії та поняття сольного виконавства (звуковедення, інтонація, дина-

міка, стиль, форма тощо); 
б) підготовка студентів до концертно-виконавської діяльності; формування сценічного досвіду студента 

у процесі концертного виступу.
Розвивальну функцію викладач реалізує у навчальній і позанавчальній діяльності: 
а) розвиток вокально-виконавських умінь і навичок; 
б) збагачення репертуару студента творами різних стилів і жанрів; розвиток емоційної та духовної сфери 

студента в процесі концертних виступів.
Виховна функція викладача полягає у вихованні у студентів: 
а) власного виконавського стилю; 
б) навичок самоосвіти; 
в) артистизму і сценічної культури. 
В українських вищих навчальних закладах мистецького профілю виконання всіх цих функцій вимагає від 

викладача перш за все володіння комплексом фахових компетенцій. У більшості європейських країн орієн-
тиром і критерієм для освітньої діяльності вищих навчальних закладів є ключові компетентності. Ключові 
компетентності – це ті головні особистісні якості, які потрібні людині, щоб відповідати сучасним і майбут-
нім вимогам в її повсякденному приватному та професійному житті [4, с. 9].

Серед ключових (базових) компетентностей доктор Х. Кнаух, наприклад, виділяє такі: соціальну (вміння 
уникати конфліктів); методичну (здатність розв’язувати проблеми й абстрактно мислити); фахову [4, с. 10].

Більшість українських науковців, що досліджують професійно-педагогічну компетентність, зокрема 
й вокально-педагогічну, виділяють такі ключові компетентності: соціальну, професійну, методичну. 
Вокально-фахова компетенція розглядається як органічне поєднання і взаємообумовленість необхідних 
знань, умінь і навичок та володіння фаховими методиками.

Наукове обґрунтування необхідності формування особистості співака-виконавця на основі вимог сучас-
них європейських вокальних методик до першочергових завдань відносить умови самореалізації особис-
тості, створення умов самореалізації особистості, створення умов для виявлення студентами власних музич-
них здібностей, творчого потенціалу, професійно-вокальних якостей. Спираючись на інноваційні висновки 
щодо формування співацького голосу сучасних європейських фахівців вокалу, завдання до підготовки спі-
вака-виконавця у сфері університетського музичного мистецтва має вирішуватись шляхом комплексного 
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використання різних методів, які відбираються з урахуванням індивідуальних можливостей. Цей процес має 
бути свідомим – студент має знати причину вибору певного методу, механізм його дії на голосовий апарат, 
прогнозований результат.

Найактуальнішою, новаторською, яка заклала основи сучасної європейської вокальної педагогіки, є фун-
даментальна праця Вальборг Вербек-Свердстрем “Школа розкриття голосу”, в якій розглядається концепція 
природного розвитку голосу. Критично аналізуючи традиційні вокально-технічні методики й артистичні 
установки ХІХ ст. та їхній вплив у першій половині ХХ ст., вона об’єктом емпіричного розгляду ставить 
“співаючу” людину. Увага педагога має концентруватись саме на потребах кожного учня та об’єктивних 
умовах розвитку його голосу. Висвітлює фізіологічні процеси і вокально-технічні підходи до них, інтегру-
ючи їх у більш високу етико-естетичну сферу. “Голос треба не розвивати, а звільняти від фізичних і психіч-
них перешкод” [1, с. 5].

Сучасна вокальна педагогіка спирається на досить глибокі знання з медико-фоніатричної та психологіч-
ної науки. Стилістично вона орієнтується здебільшого на історичні зразки й питання історичної постановоч-
ної практики, оскільки виконуються історичні музичні твори. Однак “спів як мистецтво підпорядкований 
змінам музичних стилів, тому вокальна педагогіка має готувати співака так, щоб він, як артист, міг виявити 
себе в стилі свого часу” [1, с. 10].

Проблема вокального вдосконалення, осучаснення – особливо в музичній естетиці нашого часу, який 
вимагає від співака нового, декламаційно-емоційного виконання – поки що тільки на підході. Тому робота 
Вербек-Свердстрем і пропонує, відповідно до цього, новий, сучасний шлях підготовки співака, в основу 
якого закладено трактування мистецтва ХХ–ХХІ ст. Воно ламає поняття замкненого в собі твору мистецтв 
з його поняттям досконалості, який розширюється на весь артистичний процес. Відповідно, той хто вчиться, 
стає творцем, а творець – тим, хто вчиться, це і є справді новий підхід, який відкриває великі можливості 
художнього й загального розвитку.

Специфіка сучасного європейського вокального навчання вимагає цілеспрямованого формування само-
стійної позиції учня в оцінюванні результатів вокально-виконавської діяльності. “Результативність цього 
процесу значною мірою залежить від індивідуального аспекту навчання, переломлення загальних педаго-
гічних методів крізь призму особистості учня” [1, с. 10]. Виявлення та розвиток особистісних якостей сту-
дента безпосередньо пов’язані з переорієнтацією навчального процесу із “суб’єкт-об’єктних” відношень на 
“суб’єкт-суб’єктні” [1, с. 23].

Використовуваний у сучасній європейській вокальній педагогіці принцип міжособистісної взаємодії, 
спрямований на забезпечення продуктивної співпраці педагога і студента, у перспективі розглядається як 
вирішальний чинник професійного становлення музиканта-вокаліста. Зорієнтованість сучасної універси-
тетської вокальної педагогіки на використання європейського досвіду підготовки студентів, безумовно, 
збагатить значущість художньо-естетичних і культурологічних аспектів вокально-виконавської діяльності, 
необхідності використання у структурі вокального навчання поліхудожніх і культурологічних компонентів. 
Оволодіння узагальненими художньо-естетичними підходами дасть змогу усвідомлювати твори вокального 
мистецтва як культурний феномен, поглиблюючи процеси осягнення музичного замислу.

Великі можливості для розвитку майбутнього співака-виконавця, для розвитку його художньої свідомості 
відкриває відродження вітчизняної культури, сприяючи засвоєнню духовних цінностей українського народу. 
Звернення до вокальних шедеврів національної пісенної скарбниці в поєднанні з європейською вокальною 
технологією забезпечує надійні підвалини для формування творчої особистості.

Методологічна спрямованість університетського вокального навчання на основі використання новітніх 
розробок європейської вокальної педагогіки зумовлює гармонізацію суто вокальної та загальнопрофесійної 
підготовки. Тому основними засобами професійно-педагогічної комунікації у процесі підготовки майбутніх 
співаків-виконавців стають: 

1) спеціальна вокальна термінологія;
2) усний аналіз вокального твору, словесні пояснення, бесіда, переконання тощо;
3) знакові системи (нотні знаки і спеціальні позначення в нотному тексті тощо); 
4) вокально-декламаційний прийом (вокалізація або сольфеджування окремих фраз або уривків вокаль-

ного твору з підкресленою декламаційно-ритмічною організацією деяких звуків).
Висновки. Отже, використання європейського вокального досвіду в умовах університетської освіти дає 

змогу визначити основні сучасні принципи, методи й засоби навчання майбутніх співаків, а також окреслити 
професійні функції та фахові компетенції викладача сольного співу.

Багато уваги постулатам європейської вокальної педагогіки приділили видатні педагоги минулого та вчені 
сучасності, зокрема: М. Донець-Тессеєр, М. Микиша, Л. Дмитрієв, П. Морозов, Н. Татарінова, Е. Макарова, 
В. Яковенко та інші, поступово об’єднавши європейський досвід з українською вокальною школою, отри-
муючи досить високі результати. 
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Makarova E. V., Yakovenko V. H. Actualization of the European experience of vocal training in the conditions of 
modern university education of Ukraine

The article considers and scientifically substantiates the issues of updating the use of modern European experience of vocal 
training of future vocal specialists in the university education of Ukraine, reveals the development of vocal-creative formation 
of singer-vocalist on the basis of integration of European and Ukrainian vocal schools.

It is determined that the specialist of the XXI century. Must be a highly qualified person who is able to think creatively, 
solve problems in a non-standard way. The scientific bases of use of effective European methods of vocal training are investi-
gated, the question of introduction in practice of new perspective ways of creative activity of both the teacher and the student 
is considered. The scientific-pedagogical and art-scientific bases of students’ education in the vocal class of the Institute of Arts 
are revealed, physiological processes and vocal-technical approaches to them are covered. It is proved that the development 
of vocal and performing creativity includes both the development of vocal technique and psychotechnics (experience technique).

The article considers the normative tasks of the discipline “Solo singing”, means of professional pedagogical communica-
tion in the process of training the future singer-performer, the functions of a teacher in the classroom. The differences of the pro-
file discipline “Solo Singing” are determined; the professional functions of the vocal teacher are outlined: educational, upbring-
ing, developmental. The key competencies of an art teacher are considered: social, methodical, professional. Vocal-professional 
competence is considered as a combination of necessary knowledge, skills and abilities.

One of the most important tasks in the process of educating a singer-performer is a clear definition of the student’s perfor-
mance (type of voice, nature of voice, physical and mental condition). It is proved that the purpose of training students-vocalists 
should be the formation of vocal-performing, artistic-theoretical and methodological competence and introduction into vocal 
practice of advanced European experience of vocal science at the modern level.

Key words: European vocal-educational experience, professional functions, professional competences, European principles 
of teaching.
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НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
В АСПЕКТІ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ

Розкрито проблему навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогічного мовлення в аспекті когнітивно-
комунікативного підходу. Проаналізовано наявні визначення поняття “когнітивно-комунікативний підхід” і встанов-
лено специфіку його використання в процесі навчання майбутніх журналістів англомовного діалогічного мовлення. 
Визначено комплекс методичних дій для розвитку вмінь іншомовного діалогічного мовлення з урахуванням принципів 
комунікативної спрямованості, свідомості й активності студентів, який складається з двох циклів: розвиток умінь 
за запрограмованими темами на основі тематичного мовного та мовленнєвого матеріалу і на основі мовленнєвих 
та емоціогенних ситуацій, що спонтанно виникли в процесі іншомовної діяльності. Для розвитку вмінь англійського 
діалогічного мовлення за запрограмованими темами: студенти набувають знання нового лексичного матеріалу від-
повідно до кожної теми, що вивчається; у студентів формуються навички вживання раніше вивченого іншомовного 
лексичного матеріалу, нового тематичного матеріалу і матеріалу, відібраного з англомовних автентичних текстів; 
формуються передмовленнєві вміння вживання всього мовного матеріалу в різних видах підготовленого мовлення; 
розвиваються вміння англомовної мовленнєвої взаємодії на основі всіх типів мовного матеріалу, яким вони оволоділи. 
Для розвитку вмінь англійського діалогічного мовлення на основі мовленнєвих і емоціогенних ситуацій: студенти вдо-
сконалюють знання тематичного лексичного матеріалу і набувають знань нового лексичного матеріалу, що виражає 
почуття й емоції; удосконалюють навички вживання раніше вивченого лексико-граматичного матеріалу і формують 
навички його вживання в поєднанні з матеріалом, який виражає почуття та емоції; розвивають передмовленнєві 
вміння вживання вивченого мовного матеріалу в різних видах підготовленого мовлення; розвивають вміння англомов-
ної спонтанної комунікації з використанням усього вивченого мовного матеріалу. Всі зазначені методичні дії викону-
ються в аспекті когнітивно-комунікативного підходу.

Ключові слова: іншомовне діалогічне мовлення, когнітивно-комунікативний підхід, комплекс методичних дій, май-
бутні журналісти.

Сьогодні стає очевидним факт, що вся система світової освіти поступово набуває професійної спрямова-
ності. Якість освітнього процесу на етапі професійної підготовки у вищому навчальному закладі визначає 
успішність людини в майбутній професійній діяльності та в її пізнавальній активності. Необхідно зазначити, 
що в наш час орієнтація на статичну професійну підготовку безперспективна, оскільки світ стрімко зміню-
ється, а разом із ним змінюються й вимоги до навчання. Однією з основних вимог сьогодні на ринку праці 
є спеціаліст, що професійно володіє іноземною мовою, тобто людина, яка не просто спілкується цією мовою, 
а й мислить, аналізує та пізнає навколишнє середовище засобом іноземної мови. Таке досконале володіння 
іноземною мовою є невіддільним складником професійної діяльності сучасного журналіста, якому необ-
хідно вміти будувати своє мовлення за законами риторики, композиційно правильно оформлювати вислов-
лювання, грамотно формулювати питання й розуміти відповіді під час пресконференцій, інтерв’ю, бесід. 
Від рівня знання мови журналістом в усіх її аспектах: змістовому, лінгвістичному, соціокультурному, дипло-
матичному – залежить не тільки обізнаність громадян різних держав із подіями сучасного світу, але і їхня 
активність щодо розв’язання багатьох актуальних проблем сучасності. Логічно, що пріоритетним стає когні-
тивно-комунікативний підхід до навчання майбутніх журналістів іноземної мови, який передбачає вивчення 
мови в дії, в реальному функціонуванні й ґрунтується на принципах комунікативної спрямованості, свідо-
мості й активності студентів у процесі навчання.

Проблеми формування фахової компетентності майбутніх журналістів засобами іноземної мови вже 
розв’язувалися в наукових працях багатьох дослідників, які обґрунтували й розробили методики навчання: 
усного аргументативного спілкування на основі тексту газетно-публіцистичного стилю (І. Слесаренко, 2003), 
іншомовного інтерв’ювання (Т. Бударіна, 2003), англійського професійного мовлення (Ахмед Гулала-Нурі, 
2014), професійно-орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів (С. Вавіліна, 2015), усного 
мовлення засобом методу проєктів (А. Зеленовська, С. Ігнатова, 2019); визначили передумови формування 
комунікативної компетенції під час навчання німецької (Є. Макєєва, 2008) та англійської (С. Коновальчук, 
2013) мов, формування іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності (А. Ізмайлова, 
2002; Т. Ємельянова, 2006; І. Чемерис, 2008; Л. Нагорнюк, 2009), жанрової та лексичної компетентностей 
в англомовному професійно-орієнтованому читанні та письмі (І. Антоненко, 2020); досліджували розви-
ток культури професійної іншомовно-мовленнєвої діяльності журналіста (М. Фаєнова, 1991; Л. Городецька, 
2000). Однак у жодній із вищезазначених робіт не йдеться про навчання майбутніх журналістів іншомовного 
діалогічного мовлення в аспекті когнітивно-комунікативного підходу, що й робить проблему актуальною 
і зумовлює необхідність її детального вивчення відповідно до потреб Концепції розвитку освіти України на 
період 2015–2025 років.
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Мета статті – навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогічного мовлення в аспекті когнітивно-
комунікативного підходу.

Завданнями статті є: 
1. Обґрунтувати актуальність професійної підготовки майбутніх журналістів, які вільно володіють іно-

земними мовами і здатні ефективно працювати в умовах полікультурного суспільства.
2. Розкрити сутність когнітивно-комунікативного підходу і встановити специфіку його використання 

в процесі навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогічного мовлення.
3. Визначити комплекс методичних дій для розвитку вмінь іншомовного діалогічного мовлення в аспекті 

когнітивно-комунікативного підходу.
Для досягнення названої мети використовувалися: метод вивчення й аналізу лінгвістичної і методичної 

літератури за темою та метод моделювання процесу навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогіч-
ного мовлення в аспекті когнітивно-комунікативного підходу.

Оскільки наше дослідження базується на застосуванні когнітивно-комунікативного підходу в процесі 
навчання іноземної мови, вважаємо за потрібне розглянути поняття “когнітивно-комунікативний підхід” 
більш детально.

Проблему когнітивно-комунікативного підходу в навчанні іноземної мови досліджувало чимало вітчиз-
няних і зарубіжних учених, а саме: Г. Барабанова, М. Баришников, І. Бім, С. Боднар, Л. Босова, Дж. Бру-
нер, І. Верещагіна, Д. Грін, А. Джонс, І. Зимня, О. Кубрякова, О. Леонтьєв, С. Ніколаєва, Ю. Плотинський, 
Дж. Світс, О. Шамов, С. Шатілов, В. Щукін, Т. Юсупова та інші. На їхню думку, сутність когнітивного 
підходу полягає в спрямуванні процесу навчання на розв’язання таких проблем, як сприйняття, пізнання 
й розуміння людиною дійсності; здобуття, обробка, структурування, зберігання, виведення та використання 
знань; вивчення й пояснення пізнавальних процесів і механізмів, за допомогою яких забезпечується адек-
ватна комунікативна діяльність студентів [3, с. 7]. А комунікативний підхід тісно пов’язаний із практичною 
спрямованістю, на яку орієнтують концепції мовної освіти, що ґрунтуються на Загальноєвропейських реко-
мендаціях із мовної освіти. Головне завдання такого підходу – формування комунікативно компетентної 
особистості, здатної вільно й легко висловлюватися з будь-яких питань, виявляючи високий рівень мовної 
культури, дбаючи про якості свого мовлення [4, c. 126].

С. Шатілов [6] розробив комунікативно-когнітивну концепцію навчання іноземних мов, яка складається 
з двох компонентів: комунікативний компонент цієї концепції автор розглядає через технології навчання, які 
мають забезпечувати інтерактивне, особистісно-мотиваційне спілкування студентів на заняттях з інозем-
ної мови, а когнітивний компонент розглядається як усвідомлене засвоєння того чи іншого лінгвістичного 
явища, розуміння його суті й усвідомлене використання цього явища у мовленні. І. Ігнатова під когнітивно-
комунікативним підходом розуміє таку організацію навчального процесу, основу якого становить комуніка-
тивна взаємодія студентів, що забезпечує участь кожного з них як об’єкта і суб’єкта пізнавальної діяльності 
і в основі якої лежить принцип свідомості [2].

У методиці навчання є поняття “когнітивна методика”, під якою розуміють “сукупність взаємопов’язаних 
і взаємозумовлених способів і засобів опанування мовних одиниць як основи пізнання й формування 
концептуальної та мовної картини світу й певного результату створення образу світу в уяві кожного” 
[5, c. 5]. Сутність когнітивної методики полягає в тлумаченні навчальних мовних одиниць як концептів – 
носіїв етнокультурної інформації, особливих сигналів конкретного світу. Метою когнітивної методики 
є опанування глибинних значень змістових структур тексту, що втілюють мотиви й інтенції автора задля 
формування вмінь адекватного сприймання текстової інформації та створення власних (усних і писемних) 
висловлювань відповідно до комунікативної мети й наміру, розвитку пізнавальної активності, підвищення 
інтересу до вивчення мови, виховання національної самосвідомості, поваги до мовних традицій певного 
народу й бажання наслідувати етичні норми спілкування [4, c. 127]. Когнітивний підхід до навчання, 
стверджує С. Боднар, реалізується в тому разі, коли студент є активним учасником процесу навчання, а не 
просто об’єктом навчальної діяльності викладача. Саме когнітивний підхід у навчанні робить комуніка-
тивну методику більш динамічною і надає новий імпульс для поновлення методичної думки [1, с. 36]. 
Цей підхід передбачає розв’язання практичних завдань, доцільних у професійній діяльності, завдань, що 
охоплюють інтереси й потреби студентів гуманітарних спеціальностей і відображають систему взаємовід-
носин комунікантів, а також стимулює інтелектуальний розвиток особистості студентів та активізує їхні 
потенційні можливості [7, с. 56]. 

Отже, методична доцільність когнітивно-комунікативного підходу полягає в організації активної мовлен-
нєво-розумової діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови. Тому ми вважаємо логічним реалі-
зовувати цей підхід під час навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогічного мовлення, оскільки 
він забезпечує безпосередню комунікативну взаємодію студентів, моделює ситуації реального професійного 
спілкування іноземною мовою і стимулює мовленнєво-розумову активність студентів. 

Зауважимо, що оволодіння іншомовним діалогічним мовленням в умовах немовного середовища вимагає 
спеціальних, цілеспрямованих лінгво-мовленнєвих дій і вмінь використовувати весь арсенал іншомовних 
засобів адекватно до ситуації мовленнєвого спілкування, що склалася. 
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Представимо комплекс методичних дій, які пропонуємо запроваджувати в процес навчання майбутніх 
журналістів іншомовного діалогічного мовлення в аспекті когнітивно-комунікативного підходу. Такий комп-
лекс складається з двох циклів: розвиток умінь іншомовного діалогічного мовлення: 1) за запрограмованими 
темами на основі тематичного мовного та мовленнєвого матеріалу (1 курс: “Вибір професії; Освіта України; 
Вчені-педагоги Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, їхні 
досягнення; Подорож і туризм як відпочинок та набуття інформації”, 2 курс: “Журналістика як кар’єра. 
Журналістика та сучасний комунікаційний світ. Світ засобів масової інформації. Сфера реклами та зв’язків 
із громадськістю”); 2) на основі мовленнєвих та емоціогенних ситуацій, які спонтанно виникли, з викорис-
танням мовного і мовленнєвого матеріалу, що було вивчено раніше.

Для розвитку вмінь англійського діалогічного мовлення за запрограмованими темами: а) студенти набу-
вають знання нового лексичного матеріалу відповідно до кожної теми, що вивчається; б) у студентів фор-
муються навички використання раніше вивченого іншомовного загальновживаного лексичного матеріалу, 
нового тематичного матеріалу й лексичного матеріалу, відібраного з англомовних автентичних текстів; 
в) формуються передмовленнєві вміння вживання всього вищезгаданого мовного матеріалу в різних видах 
підготовленого мовлення; г) розвиваються вміння англомовної мовленнєвої взаємодії на основі всіх типів 
мовного матеріалу, яким студенти оволоділи.

Розглянемо кожен пункт окремо. Для набуття знань нового лексичного матеріалу за кожною з тем, 
що вивчається, студенти виконують мовні вправи, які полягають в: а) усному (зразкове промовляння слів 
викладачем) та писемному пред’явленні нової лексики та її семантизації з опорою на переклад. Наприклад, 
тема “Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Вчені-педагоги” 
передбачає такий лексичний матеріал, що пред’являється на занятті: to be admitted, to be founded, to be proud 
of, to be successful in, to be worth, diligent, educators, a great service, an internship, a scholarship, stupendous, 
scientists, scholars, to train; б) читанні та перекладі нової лексики з мови, що вивчається, на рідну і з рідної 
на мову, що вивчається; в) вгадуванні слів, що вивчаються, за першою й останньою буквами і записі цих слів 
на дошці; г) укладанні синонімічних / антонімічних рядів; ґ) співвіднесенні слова з дефініцією; д) складанні 
когнітивної мапи / понятійної спайдограми; е) групуванні слів за категоріями (іменник / прикметник / діє- 
слово); є) впізнанні незнайомих слів за асоціацією.

Для формування навичок вільного використання раніше вивченої загальновживаної лексики, нової тема-
тичної лексики і лексики, відібраної з англомовних автентичних текстів, студенти виконують такі вправи: 
а) мовні: читання словосполучень і речень вголос та їх переклад на рідну мову з опорою на підручник; 
читання словосполучень і речень та їх переклад на слух; складання словосполучень і речень з усіма сло-
вами, що активізуються, на основі використання підстановчих таблиць; знаходження і виправлення помилок 
у сполучуваності слів; трансформація слів, що були вжиті в реченнях, в їх інші граматичні форми; вияв-
лення значення незнайомих словосполучень із контексту; б) умовно-мовленнєві: вправи, що спрямовані на 
читання речень з їх самостійним завершенням або початком; вправи, що передбачають вираження зазначе-
ної вчителем думки з використанням мовних і мовленнєвих одиниць, які вживаються в автентичних текстах.

Для розвитку передмовленнєвих умінь англійського діалогічного мовлення студенти виконують перед-
мовленнєві вправи з: а) читання мінітекстів, відповідей на запитання до них і заповнення текстової матриці 
за змістом тексту; б) переказу цих мінітекстів із зміною особи або зміною граматичного часу; в) складання 
запитань для проведення тематичних бесід за темою мінітекстів; г) обговорення дій людей, які зображені на 
запропонованих учителем малюнках з опорою на ключові слова та вирази, і прогнозування можливих реплік 
діалогу між цими людьми; ґ) обговорення прочитаного художнього твору з опорою на деталізуючі слова 
й інтерпретація певних речень із тексту; д) детальний виклад певних частин змісту прочитаного тексту 
та прогнозування подальших подій; е) відтворення підготовленого тексту відповідно до обставин, що оточу-
ють студентів, та його обговорення в групі; є) вираження аналогічних думок за текстом різними лексичними 
одиницями; ж) рольових ігор на основі різноманітних комунікативних ситуацій, вибраних із художнього 
твору, що читався.

Для розвитку мовленнєвих умінь англійського діалогічного мовлення студенти виконують мовленнєві 
вправи із: а) з’ясування один в одного додаткової інформації з огляду на не досить зрозумілу поведінку 
одного з героїв художнього твору або подію, що відбулася; б) з’ясування інформації про улюблених авто-
рів художніх творів; в) уточнення неповних відповідей і переказ отриманої інформації із заміною прямого 
мовлення непрямим; г) рольової драматизації мовленнєвих ситуацій, близьких за змістом автентичного 
тексту; ґ) обговорення студентського заходу, який нещодавно відбувся, та прогнозування майбутньої події; 
д) обговорення видатних місць України / екскурсій до столиці країни – Києва; е) обговорення подорожі за 
кордон (як готувалися до подорожі: як довго йшла підготовка, як обирали фірму, туристичний напрям, кра-
їну, готель, транспорт, порівнювали ціни на проживання, харчування та переліт); є) обговорення актуальних 
проблем вищої освіти в Україні. 

Для розвитку вмінь англійського діалогічного мовлення на основі мовленнєвих і емоціогенних ситуацій, 
що спонтанно виникають: а) студенти вдосконалюють знання тематичного лексичного матеріалу й набува-
ють знання нового лексичного матеріалу, що виражає почуття та емоції; б) у студентів удосконалюються 
навички вживання всього раніше вивченого лексико-граматичного матеріалу, а саме: тематичного та віді-
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браного з англомовних автентичних текстів, і формуються навички його вживання в поєднанні з тим мате-
ріалом, який виражає почуття та емоції; в) розвиваються передмовленнєві вміння вживання всього вищез-
гаданого мовного матеріалу в різних видах підготовленого діалогічного мовлення; г) розвиваються вміння 
англомовної спонтанної комунікації з використанням усього вивченого мовного матеріалу.

Для розвитку таких умінь, окрім аналогічних вправ попереднього циклу, запроваджувалися: 1) проблемні 
завдання, які майбутні журналісти мали вирішувати засобом побудови обґрунтованих і доказових відпові-
дей, формулювання висновків; 2) завдання порівняльного плану (наприклад, порівняння української, англій-
ської та американської систем вищої освіти або інтерв’ювання декількох людей, що володіють англійською 
мовою, наприклад свого викладача, куратора групи, іншого студента, за одною темою і порівняння їхніх від-
повідей); 3) пізнавально-пошукові завдання, які передбачали пошук необхідної інформації в мережі Інтернет 
або періодичній англомовній літературі, збирання прикладів бесід між носіями мови за певною темою, їх 
аналіз і інтерпретацію; 4) творчі завдання, які передбачали творчий підхід у розв’язанні навчальних і про-
фесійних завдань (на основі проаналізованих прикладів бесід підготуйте і проведіть власну бесіду з іншими 
студентами групи за обраною темою. Запишіть бесіду на диктофон. Прослухайте бесіду покроково, зупи-
няйте запис після кожної відповіді і коментуйте отримані варіанти); 5) ток-шоу, які передбачали набуття 
студентами вмінь публічних іншомовних діалогічних виступів і дискутування, висловлення й захисту влас-
ної позиції, формування громадської та особистої активності; 6) ігри-інсценізації – своєрідний “діловий 
театр”, коли розігрується будь-яка ситуація іноземною мовою, моделюється можлива поведінка людини 
в цій ситуації. Завдання такої гри – навчити майбутніх журналістів орієнтуватися в різних обставинах, 
давати об’єктивну оцінку власній поведінці, враховувати можливості інших людей, встановлювати з ними 
контакти, впливати на їхні інтереси, потреби й діяльність. Усі дії відбуваються засобом іноземної мови.

Наведемо приклад ігри-інсценізації. Журналіст готує репортаж про театральну виставу або інтерв’ю 
з режисером. Для цього журналіст має вміти розіграти “про себе” весь діалог іноземною мовою, продумати 
основні й допоміжні запитання, які можна поставити акторам і глядачами під час спілкування, знати зміст 
театральної вистави, біографію автора, інші твори цього автора, жанр, в якому працює письменник. Тобто 
журналіст має вільно орієнтуватися в різнотематичній інформації та вміти її коректно передати іншомов-
ними засобами, характерними для носіїв мови. 

Наприкінці кожного заняття проводиться оцінювання іншомовних діалогічних умінь студентів іншими 
студентами групи з поясненнями і коментарями, виправлення помилок і неточностей, що також зі свого боку 
активізує розумову діяльність студентів.

Висновки. Отже, навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогічного мовлення передбачає засто-
сування когнітивно-комунікативного підходу, що забезпечує безпосередню комунікативну взаємодію сту-
дентів, моделює ситуації реального професійного спілкування іноземною мовою і стимулює мовленнєво-
розумову активність тих, хто навчається. Розроблений комплекс методичних дій складається з двох циклів, 
які передбачають розвиток умінь іншомовного діалогічного мовлення: за запрограмованими темами на 
основі тематичного мовного та мовленнєвого матеріалу; на основі мовленнєвих та емоціогенних ситуацій, 
що спонтанно виникають у процесі іншомовної діяльності, з урахуванням принципів комунікативної спря-
мованості, свідомості й активності студентів у процесі навчання та вивчення мови в дії. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі полягають у розробленні методики навчання англо-
мовного професійного монологічного мовлення майбутніх фахівців журналістської сфери на основі когні-
тивно-прагматичного підходу.
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Mirkovich I. L. Teaching future journalists the foreign language dialogical communication in the aspect of 
cognitive and communicative approach

The article is devoted to the problem of developing foreign language dialogical communication skills of future journalists. 
The existing definitions of the term “cognitive and communicative approach” have been analyzed and the specifics of its use in 
the process of teaching future journalists the dialogical communication has been determined. A set of methodological actions 
for the development of foreign language dialogical communication skills, taking into account the principles of communicative 
orientation, consciousness and activity of students has been introduced into practice. It consists of two cycles: skills develop-
ment on the topics of the University programme based on the thematic language and speech material and skills development on 
the spontaneous communicative and emotional situations which appear in the process of foreign language activities. To develop 
the English dialogical communication skills on the topics of the University programme, the students acquire knowledge of a new 
lexical material in accordance with the topics under study, develop the skills of using the previously learned English lexical 
material, a new thematic material and the material selected from the authentic English texts under study, develop the pre-speech 
skills of using the linguistic material under study in different types of prepared speech; develop English-language speech skills 
based on all types of linguistic material which they have mastered. To develop the English dialogical communication skills on 
the basis of the spontaneous speech and emotional situations, the students improve their knowledge of thematic lexical material 
and acquire knowledge of a new lexical material that expresses feelings and emotions; perfect the skills of using previously stud-
ied lexical and grammatical material and form the skills of its use in the combination with the material that expresses feelings 
and emotions; develop pre-speech skills of using the linguistic material under study in different types of prepared speech; devel-
op the skills of English-language spontaneous communication using the entire linguistic material under study. All above-men-
tioned methodological actions are fulfilled in the aspect of cognitive and communicative approach in a foreign language.

Key words: foreign language dialogical communication, cognitive and communicative approach, set of methodological 
actions, future journalists.
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РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

Концепція статті полягає у розгляді зв’язку між процесами формування сучасних правових норм й правосвідомос-
ті студентської молоді та розвитком суб’єктності майбутніх фахівців. Встановлено, що розвиток суб’єктності 
завжди залежить від певних наявних у суспільстві можливостей, від ступеня забезпечення прав і свобод людини в дер-
жаві, а формування суб’єктних якостей особистості ґрунтується на свободі як усвідомленій, ціннісно-орієнтованій, 
керованій суб’єктом активності в умовах певного суспільства.

На основі аналізу праць учених щодо суб’єктної позиції студента розкрито динамічну інтегративну характе-
ристику особистості, яка виражає систему емоційно-ціннісних ставлень, визначає рефлексивно-особистісний спосіб 
активності студента в освітній діяльності, спілкуванні, самопізнанні. Основна ідея становлення суб’єктності сту-
дента в освітньому процесі ЗВО полягає в тому, що цей процес загалом і різні його складники розглядаються авторкою 
як основні чинники освітньої активності, а майбутній фахівець – як носій індивідуального суб’єктивного досвіду, що 
зумовлює його прагнення до розвитку й самореалізації внутрішнього потенціалу.

Доведено, що правове виховання студентської молоді є процесом динамічної зміни правового світогляду молодої 
людини як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, який відбувається в умовах відкриття реальних можливостей 
особистості, що дає їй змогу відчути себе суб’єктом освітньої, а в перспективі – власної професійної діяльності, що 
необхідно для вільного творчого розвитку її особистості на засадах поваги до прав і свобод людини в суспільстві.

Для з’ясування ступеня правового виховання студентів у ЗВО та розуміння впливу цього процесу на розвиток 
суб’єктності майбутніх фахівців у питаннях дотримання недискримінаційного підходу в освіті нами було проведено 
спеціальне опитування, результати якого засвідчили середній і низький рівні правових знань студентів, наявність у них 
хибних уявлень і стереотипів щодо прав та обов’язків отримувачів і надавачів освітніх послуг, що значно ускладнює 
їхню подальшу інтеграцію до професійного середовища ЗЗСО, створює непорозуміння у професійних стосунках, зава-
жає розвиватися й будувати кар’єру.

Ключові слова: суб’єктність, студенти, правове виховання, заклад вищої освіти, недискримінаційний підхід в освіті.

Сьогодні з огляду на зростання вимог до особистості майбутнього фахівця в умовах розбудови право-
вого гуманістичного суспільства в Україні усе більшу роль у професійній підготовці майбутніх фахівців 
відіграє суб’єктний підхід, ґрунтований на свідомому компетентному ставленні науково-педагогічних пра-
цівників і студентства до прав та обов’язків людини в суспільстві. Такий підхід, що розвивається у межах 
гуманістичної парадигми освіти й закарбований у положеннях Конституції України та Закону України “Про 
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” [1], акцентує увагу на освіті людини не стільки як 
на категорії навчальної діяльності, скільки як на процесі, результатом якого є набуття особистістю правової 
грамотності, громадянської стійкості, засвоєння нею цінностей гуманістичного суспільства, вироблення тих 
її смислових утворень, які забезпечують обґрунтовану суб’єктну позицію людини в сучасному світі.

Наголосимо, що в умовах становлення гуманістичної освітньої парадигми формування суб’єктності май-
бутніх фахівців як майбутнього всієї країни є провідною цільовою настановою, що реалізується в освіт-
ньому процесі закладів вищої освіти насамперед через посилення правового виховання студентства.

Основи дослідження суб’єктності особистості закладалися у працях Г. Аксьонова,О. Бондаренка, 
А. Бистрюкова, Ф. Блієва, М. Боритка, В. Давидова, Л. Кузнєцова, А. Лебедєва, Д. Леонтьєва та інших. На 
необхідності формування суб’єктних якостей людини в освітньому процесі наголошували І. Бех, Н. Гавриш, 
Є. Ісаєв, С. Мартиненко, Л. Мітіна, О. Пєхота, О. Савченко, О. Сущенко, Н. Ткачова, М. Федоренко. Із сучас-
них позицій дослідженням проблеми розвитку суб’єктності студентської молоді займалися українські вчені 
(Н. Арістова, К. Віцукаєва, С. Савченко та інші). Аналіз їхнього наукового доробку дає змогу стверджувати, 
що шляхи розвитку суб’єктності студентів в освітньому процесі ЗВО є доволі різноманітними й правове 
виховання молоді посідає серед них чільне місце.

Питання освіти й виховання студентської молоді в умовах вищої школи розробляли С. Архангельський, 
Б. Бім-Бад, Б. Гершунський, В. Давидов, В. Загвязинський, М. Кларін, В. Краєвський, І. Лернер, Б. Лиха-
чов, Н. Нікандрова, А. Петровський, П. Підкасистий, В. Сластьонін та інші). У працях сучасних учених 
К. Абульханової-Славської, І. Зимньої, B. Ільїна, Г. Ковальова, Г. Пономарьової, І. Якіманської наголошу-
ється, що основою оновлення системи освіти виступає особистісний підхід, у межах якого проголошено 
необхідність урахування індивідуальних освітніх потреб студентів, а також спрямування виховного процесу 
на формування суб’єктності майбутнього фахівця.

Питання правового виховання молодого покоління досліджували О. Бандурка, Л. Горбунова, О. Канунні-
кова, М. Ткаченко, І. Яковець, Т. Ярошевська та інші дослідники.

Вивчення результатів наукових досліджень на тлі аналізу реального досвіду виховної роботи зі сту-
дентством у закладах вищої освіти свідчить про необхідність наукового розроблення проблеми розвитку 
суб’єктності майбутніх фахівців як результату посилення правового виховання студентів в умовах отри-
мання ними вищої освіти.
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Мета статті полягає в дослідженні суті та можливостей розвитку суб’єктності студентів засобами право-
вого виховання в освітньому процесі ЗВО.

Розпочинаючи дослідження порушеної проблеми, варто уточнити основні характеристики суб’єктності 
майбутніх фахівців, що забезпечить свідоме визначення можливостей сприяння розвитку цього особис-
тісного феномена засобами правового виховання. Зв’язок між процесами формування сучасних правових 
норм і правосвідомості молоді та розвитком суб’єктності майбутніх фахівців полягає насамперед у їхньому 
загальному динамічному характері. М. Боритко наголошував, що суб’єктність є динамічною категорією, 
оскільки суб’єктом не можна стати, ним можна лише ставати, оскільки суб’єктність полягає в самороз-
витку, самоутвердженні, які в ситуаціях виховання протікають у формі самопізнання людини, самооцінки, 
усвідомлення себе, своїх особливостей, можливостей, достоїнств, недоліків [2, с. 18]. Відповідно, розвиток 
суб’єктності завжди ґрунтується на певних наявних у суспільстві можливостях, ступені забезпечення прав 
і свобод у державі. Ще Д. Леонтьєв наголошував, що в основі формування суб’єктних якостей особистості 
лежить свобода, яка насамперед розумілася дослідником як особиста свобода людини в суспільстві – усві-
домлена, опосередкована ціннісними установками особистості, керована суб’єктом активність [3, с. 51].

Спираючись на зазначене, можемо стверджувати, що суб’єктна позиція студента – це динамічна інте-
гративна характеристика особистості, яка виражає систему емоційно-ціннісних ставлень, визначає рефлек-
сивно-особистісний спосіб активності студента в освітньому процесі. Суб’єктність студента виявляється 
в його освітній діяльності, спілкуванні, самопізнанні. Становлення суб’єктності майбутнього фахівця 
в освітньому процесі закладу вищої освіти можна розглянути як взаємодію двох розвинених у часі проце-
сів: внутрішньо детермінованого – процесу особистісно-професійного розвитку, набуття компетентностей 
й зовнішнього щодо особистості студента – освітнього процесу ЗВО.

Наголосимо, що основна ідея становлення суб’єктності студента в освітньому процесі ЗВО полягає 
в тому, що цей процес загалом та різні його складники розглядаються як основні чинники навчальної актив-
ності, а сам майбутній фахівець – як носій індивідуального суб’єктивного досвіду, що зумовлює його праг-
нення до розвитку й самореалізації внутрішнього потенціалу: знаннєвого, ціннісного, творчого, комуніка-
тивного тощо.

Характерною особливістю розвитку суб’єктності студентства в закладі вищої освіти є те, що цей процес 
пов’язаний із безперервним виникненням і подоланням різноманітних суперечностей, які породжуються як 
особистісним дисонансом – розбіжністю між новими поглядами, переконаннями, що має засвоїти майбут-
ній фахівець, й попереднім досвідом та індивідуальними якостями молодої людини, що часто визначаються 
наявними в суспільстві дискримінаційними стереотипами та практиками.

Оптимальний шлях конструктивного розв’язання таких суперечностей полягає в поступовому та ціле-
спрямованому процесі правового виховання студентства, що є рушійною силою особистісно-професійного 
розвитку майбутнього фахівця, набуття професійних компетентностей, самоосвіти в умовах гуманістичного 
правового суспільства.

Правове виховання студентської молоді – процес динамічної зміни правового світогляду молодої людини 
як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, який відбувається в умовах відкриття реальних можливос-
тей особистості, що дає їй змогу відчути себе суб’єктом освітньої, а в перспективі – власної професійної 
діяльності, що необхідно для вільного творчого розвитку її особистості на засадах поваги до прав і свобод 
людини в суспільстві.

Майбутнім фахівцям необхідно адаптуватися до роботи в сучасних умовах, за яких, реалізуючи державну 
політику, влада функціонує відповідно до інтересів громадянського суспільства, забезпечуючи права і сво-
боди людини. Серед таких умов, за твердженням О. Коваль, демократичність державного ладу, легітимність 
і стійкість права; обов’язковість дії закону для всіх членів суспільства; чітке розуміння на рівні держави, 
громади, особистості не лише змісту прав і свобод членів суспільства, а й реальних механізмів їх впрова-
дження в суспільну практику; неминучість покарання [4, с. 20].

Для з’ясування ступеня правового виховання студентів у ЗВО та розуміння впливу цього процесу на роз-
виток суб’єктності майбутніх фахівців у питаннях дотримання недискримінаційного підходу в освіті нами 
було проведено спеціальне опитування, яке містило такі запитання: “Чи зустрічалися Ви з дискримінацією 
в своєму житті?”, “Чи доводилося Вам використовувати правові норми у разі дискримінації?”, “Які правові 
норми для захисту людини від дискримінаційних практик у системі освіти Ви знаєте?”, “Як Ви оцінюєте 
власні знання з теми недискримінації в освіті?” тощо.

Опитування проводилось серед 109 студентів і студенток 2–3 курсів бакалаврату з різних факультетів 
Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради у 2020 р. 
Для уточнення рівня правових знань студентства використовували “Шкалу соціального самоконтролю” 
і метод педагогічних ситуацій. Шкала соціального самоконтролю допомогла визначити рівень знань студен-
тів про різноманітні ситуації, що можуть складатися в освітньому середовищі, та ступінь розуміння правової 
основи вибору стратегії поведінки в кризових ситуаціях – правосуб’єктності майбутнього фахівця. Метод 
педагогічних ситуацій передбачав моделювання професійних ситуацій у сфері освіти й визначення шляхів, 
які обирали опитані для їх розв’язання. Результати наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Кількісний розподіл студентів за рівнем правових знань і ступенем відчуття особистої 

правосуб’єктності у сфері освіти (відповідно до майбутнього фаху)

Рівень Вихователі ЗДО Вчителі НУШ Вчителі фізичної культури Соціальні працівники/педагоги
осіб % осіб % осіб % осіб %

Високий 6 21,42 5 18,52 6 24,00 6 20,68
Середній 11 39,29 12 44,45 11 44,00 13 44,84
Низький 11 39,29 10 37,03 8 32,00 10 34,48
Разом 28 100 27 100 25 100 29 100

Відповідно до результатів опитування, переважна більшість (43,15 %) студентів мають середній рівень 
правових знань, певна кількість (35,70 %) – навіть перебуває на низькому рівні таких знань і лише незначна 
кількість респондентів (21,15 %) готова до суб’єктної діяльності у майбутній професії на засадах свідомо 
засвоєних правових знань. Встановлено, що більшість студентів зацікавлені в підвищенні рівня власної пра-
вової освіченості, хоча подекуди погано уявляють можливість застосування правових знань під час власної 
професійної реалізації в галузі освіти. Крім того, варто зазначити, що рівні правових знань студентів різного 
фаху не мають значущих розбіжностей, тобто представники всіх професійних груп потребують цілеспрямо-
ваної роботи з правового виховання у ЗВО.

Висновки. Загалом зазначимо, що відсутність у більшості студентів міцних правових знань призводить 
до того, що не всі з них мають правильні уявлення про антидискримінаційні процеси, які відбуваються 
в суспільстві, зокрема в системі освіти, не можуть засвоїти правові стратегії побудови стосунків у про-
фесійному середовищі. Це значно ускладнює їхню подальшу інтеграцію до освітнього середовища ЗЗСО, 
створює непорозуміння у професійних стосунках, заважає розвиватися як особистості, здатній до суб’єктної 
самореалізації у різних сферах життя.

Вважаємо, що перетворення освітньої діяльності майбутніх педагогів на засадах посилення правового 
виховання студентства як основи розвитку професійної суб’єктності майбутніх фахівців полягає у наси-
ченні змісту освіти темами, проблемами, питаннями, здатними сприяти засвоєнню студентами таких загаль-
ноправових знань і вмінь, які віддзеркалюють сучасні теорії, концепції, закономірності, принципи побудови 
правового суспільства в Україні й сприяють формуванню у студентів когнітивної готовності та здатності 
до виконання професійно-педагогічних завдань відповідно до антидискримінаційних установок в освіті. 
Розроблення такого контенту, орієнтованого на студентство, є важливим напрямом перспективного дослі-
дження порушеної проблеми.
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Petrychenko L. O. Development of students’ subjectivity as a result of legal education of future professionals in the 
educational process of higher educational institutions

The concept of the article is to consider the relationship between the processes of formation of modern legal norms and legal 
awareness of student youth and the development of the subjectivity of future professionals. It is established that the develop-
ment of subjectivity always depends on certain existing opportunities in society, on the degree of human rights and freedoms in 
the state, and the formation of subjective qualities of the individual is based on freedom as a conscious, value-oriented, con-
trolled by the subject of activity in a particular society.

Based on the analysis of the works of scientists, the subjective position of the student is revealed as a dynamic integrative 
characteristic of personality, which expresses a system of emotional and value relations, determines the reflexive-personal way 
of student activity in educational activities, communication, and self-knowledge. The main idea of the formation of the subjec-
tivity of the student in the educational process of higher educational institutions is that this process as a whole and its various 
components are considered by the author as the main factors of educational activity, and the future specialist – as a carrier 
of individual subjective experience which determines his desire for development and self-realization of internal potential.
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It is proved that legal education of student youth is a process of dynamic change of legal worldview of a young person as 
a subject of future professional activity, which takes place in the conditions of discovering real possibilities of personality, which 
allows him to feel as a subject of educational and, in the long run – own professional activity that is necessary for the free cre-
ative development of his/her personality on the basis of respect for human rights and freedoms in society.

To clarify the degree of legal education of students in higher educational institutions and understand the impact of this pro-
cess on the development of the subjectivity of future professionals in non-discriminatory approach in education, we conducted 
a special survey, the results of which showed the average and low level of legal knowledge of students, occurrence of misconcep-
tions and stereotypes about the rights and responsibilities of recipients and providers of educational services, which significant-
ly complicates their further integration into the professional environment of basic secondary educational institutions, creates 
misunderstandings in professional relations, hinders the development and career building.

Key words: subjectivity, students, legal education, higher educational institution, non-discriminatory approach in education.
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ІНТЕГРАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОТГ І МЕРЕЖЕВОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ

Чільною проблемою освіти сьогодення є пошук нових шляхів отримання знань, трансформація принципів подання 
навчального матеріалу, оновлення методологічної бази освітян. Стрімке збільшення обсягу інформації, технологіч-
ний розвиток суспільства, неперервна потреба в оновленні структури і змісту мисленнєвих процесів людства є вирі-
шальними факторами у вихованні людини з високим рівнем адаптації. Важко недооцінити вплив ефективної системи 
навчання і виховання на розвиток держави, саме тому перед усіма країнами світу стоїть проблема пошуку сучасної 
освітньої парадигми. У статті змістовно проаналізовано кроки української системи освіти у напрямку осучаснення 
навчання дітей шкільного віку та запропоновано варіант інтеграції освітнього процесу загальноосвітнього навчаль-
ного закладу в соціальне, культурне й адміністративне життя громади шляхом реалізації проєктних освітніх траєк-
торій. Не останню роль у модернізації та формуванні ціннісного аспекту розуміння культурних глобалізаційних тен-
денцій відіграє побудова комунікації різних рівнів між учасниками освітнього процесу. Обґрунтовано ефективність 
налагодження комунікативних зв’язків між учнями різних країн незалежно від статі, віку та культурно-соціальних 
умов життя.

На підставі аналізу нормативної документації, літературних джерел і наукових статей із педагогіки, а також 
керуючись результатами власного управлінського й педагогічного досвіду обґрунтовано важливість створення 
навчальних комплексів шляхом упровадження мережевої форми навчання в умовах новостворених окремих територі-
альних громад для уможливлення побудови персональних освітніх траєкторій із метою забезпечення всебічного роз-
витку дітей шкільного віку. Результатом практичної апробації наукового припущення є значний прогрес у формуванні 
у школярів сучасних комунікативної, цифрової, мовної, соціальної та суспільної компетенцій.

Ключові слова: окрема територіальна громада, мережева форма навчання, навчальний комплекс, персональні 
освітні траєкторії, соціалізація, проєктна діяльність, персоналізація навчання.

Перед освітніми середовищами багатьох країн на даному етапі розвитку суспільства постає проблема 
вироблення стратегій навчання нових поколінь. Успішність сучасної людини значною мірою визначається 
умінням організувати, спланувати своє життя. Адаптивність дітей до нових соціальних ролей дорослого 
життя суттєво залежить від продуктивності школи на етапі формування особистості, навчання визначати 
мету, перспективи, здатності складати план дій, уміння знайти та залучити необхідні ресурси для реалізації 
поставленої задачі.

Мета статті – забезпечити створення умов для реалізації впровадження мережевої форми навчання 
та реалізації персональних освітніх траєкторій учнів ЗЗСО.

Завдання: теоретичне обґрунтування потреби модернізації навчання під час децентралізації в умовах 
реформування ЗЗСО; аналіз понятійно-категоріального апарату створення навчальних комплексів; струк-
турно-організаційний і структурно-функціональний аналіз освітніх середовищ ЗЗСО; теоретичне обґрун-
тування розроблення методики створення навчальних комплексів на рівнях управління адміністративними, 
освітніми, культурно-спортивними, соціальними процесами.

Предмет: мережева форма навчання, освітній процес, проєктні освітні траєкторії.
Об’єкт: процес організації надання освітніх послуг із використанням мережевої форми навчання для 

дітей шкільного віку.
Суб’єкти: заклади різних форм організації, категорії працівників, що здійснюють організацію, учні, вчи-

телі різних категорій.
Одним із важливих принципів Нової української школи є дитиноцентризм й орієнтація на потреби кож-

ного окремого учня. Безперервна трансформація суспільства, технічний і науковий прогрес створюють сво-
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єрідні перешкоди для осучаснення навчальних закладів. Перебудова й оновлення змісту, форм і методів 
організації навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму є однією з умов стабільного розвитку 
та нового якісного прориву в національній системі освіти.

Ідеї дитиноцентризму є основою багатьох педагогічних систем і наукових теорій різних часів. Фунда-
ментальне теоретичне осмислення дитиноцентризму здійснили Г. Ващенко, Д. Дьюї, А. Дістервеґ, Я. Комен-
ський, В. Кремень, Я. Корчак, А. Макаренко, К. Роджерс, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші вчені. 
У сучасній вітчизняній педагогіці ідеї дитиноцентризму знаходять своє відображення в працях І. Беха, 
О. Вишневського, І. Зязюна, В. Лозової, М. Левківського, О. Сухомлинської та інших дослідників. Інтер-
еси дитини стають цінностями освіти й основою організації всіх освітніх процесів; виховання та навчання 
дитини мають проходити без примусу й натиску (1). Водночас із тим, що ідеї дитиноцентризму не є прин-
ципово новими, сучасне покоління потребує створення системи навчально-виховних підходів і принципів, 
правил, які допоможуть зорієнтувати всіх учасників навчально-виховного процесу.

Для забезпечення максимально ефективного розвитку дитини Законом “Про освіту” регламентується 
впровадження в закладах загальної середньої освіти індивідуальних освітніх траєкторій. Індивідуальна 
освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що форму-
ється з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на 
виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропоно-
ваних ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їхньої складності, методів і засобів навчання (2).

12 березня 2003 року Постановою Кабінету Міністрів України № 306 було затверджено положення про 
навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, 
“загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, згідно з яким основними завдан-
нями навчально-виховного комплексу є такі:

 – створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної 
особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

 – формування основних норм загальнолюдської моралі;
 – створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної 

середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їхніх 
творчих здібностей і нахилів (3).

В умовах сьогодення, як правило, Міністерство освіти пропонує створення опорних шкіл і навчально-
виховних комплексів із метою розв’язання проблем наявності малокомплектних шкіл. Потрібно зауважити, 
що цей підхід лише частково розв’язує питання покращення рівня знань здобувачів освіти і практично не 
здійснює персоналізації навчання, оскільки не є спрямованим на диференціацію інтересів учнів. Зі свого 
боку Положенням про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти затверджено мережеву форму 
навчання. Мережева форма здобуття освіти є способом організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому 
оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємо-
діють між собою на договірних засадах. Метою організації мережевої взаємодії між суб’єктами освітньої 
діяльності є залучення та використання додаткових ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-
методичних, інформаційних та інших), необхідних для забезпечення якості освіти, зокрема:

 – забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, задоволення їхніх освітніх потреб;
 – створення умов для оволодіння освітньою програмою здобувачами освіти;
 – забезпечення поглибленого вивчення окремих навчальних предметів, впровадження профільного 

навчання;
 – розширення доступу здобувачів освіти і педагогічних працівників до сучасних технологій і засобів 

навчання;
 – раціональне та ефективне використання ресурсів учасників мережевої взаємодії (4).

Учасники мережевої взаємодії мають право на самостійне визначення освітніх програм, її компонентів, 
ресурсів, які використовуються суб’єктами освітньої діяльності для забезпечення здобуття освіти; джерел 
фінансування; порядку взаємодії учасників освітнього процесу.

Ефективність мережевої співпраці було підтверджено в межах експериментального об’єднання під час 
здійснення позаурочної проєктної діяльності учасників навчально-виховного процесу Новопетрівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 з Новопетрівським соціальним центром у справах дітей сім’ї та молоді, Благодійним 
фондом “Партнерство кожній дитині”, Корпусом Миру, ГО “Навчай для України”. Суть об’єднання поля-
гала у розробленні учасниками мережевої співпраці спільних навчальних проєктів, спрямованих на розви-
ток компетентностей передбачених стандартом Нової української школи, базуючись на принципах персо-
налізації навчання з урахуванням потреб наступних поколінь у SMART-форматі. Основними вимогами для 
здійснення проєктної діяльності було зазначено такі: дотримання наскрізних змістових ліній навчальних 
програм; підвищення рівня соціалізації школярів; глобалізацію навчально-виховного процесу; гендерну рів-
ність; запобігання булінгу; предметну інтеграцію. Результатом дворічної співпраці стало залучення більшої 
частини учнів середньої ланки до участі в позаурочній проєктній діяльності районного, обласного, все-
українського і міжнародного рівнів. Було започатковано участь у міжнародному STEM-проєкті Level Up 
Village, спрямованому на налагодження комунікації учнів з однолітками у Сполучених Штатах Америки. 
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За результатами проєкту було створено телевізійну передачу, учасниками якої стали діти, вчителі, партнер-
ські організації, що долучилися до реалізації проєкту. Команду учениць у складі п’яти осіб, що брали участь 
у найбільшому міжнародному технологічному конкурсі для дівчат Technovation challenge, було відібрано 
міжнародним суддівством до участі у півфіналі, де було відзначено важливість виконаної ними роботи. Було 
створено молодіжний парламент і започатковано активний лідерський рух. У межах професійної орієнтації 
та з метою розвитку громадянської компетентності активною молоддю і вчителями було пройдено лідерське 
навчання, започатковано низку проєктів, спрямованих на облаштування шкільного простору, пришкільної 
території. Про ефективність спільної праці свідчать скейт-парк і Паркова алея на території навчального 
закладу. Змістовна робота в галузі сталого розвитку дала можливість учасникам освітнього процесу спри-
яти облаштуванню внутрішнього простору школи, заробляючи гроші на сортуванні вторинної сировини. 
Шкільна родина приєдналась до руху Zero Waste School, стала активним користувачем додатку “Кліматичні 
краплі”, є організатором і учасником толок Вишгородського району. Працюючи над розвитком мовної ком-
петентності, соціальною активністю, розвиваючи громадянську компетентність, група дітей і вчителів сис-
тематично приєднується до заходів “Модель ООН” і “Громадський діалог”, спрямованих на мотивацію гро-
мадян до активної участі у розв’язанні глобальних проблем Світової спільноти.

Цю співпрацю значно ускладнювала відсутність можливості запровадити реалізацію спільних інтегрова-
них проектів під час освітнього процесу, що значно збільшувало навантаження педагогів і учнів. Розв’язати 
це питання допомагає процес децентралізації влади, що було розпочато у квітні 2014 року з метою рефор-
мування місцевого самоврядування і територіальної реструктуризації влади в Україні (5). Процес децен-
тралізації має завершитись протягом 2020 року остаточним затвердженням мережі окремих територіальних 
громад. При цьому одним із головних завдань децентралізації сектору освіти є оптимізація освітньої мережі 
та, як наслідок, забезпечення рівного доступу до якісної середньої освіти всім жителям України. Після закін-
чення реформування громади зможуть отримати більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність, 
а також збільшиться перелік послуг, які громади можуть надавати на місцях.

Висновки. Поєднавши адміністративну свободу окремих територіальних громад із затвердженою мере-
жевою формою співпраці освітніх закладів, ми можемо сприяти імплементації навчальних і соціальноорієн-
тованих установ у освітній процес, що дасть можливість зробити великий крок уперед у напрямку реоргані-
зації освітнього процесу та виховання сучасного конкурентоспроможного покоління.
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Petrovska O. V., Starenkyi R. M. Integration of the capabilities of individual territorial communities and the 
network form of training for the implementation of project educational trajectories

Nowadays the major problem of education is to find new ways for knowledge acquisition, transformation of teaching meth-
ods, and update of educators’ methodological base. The rapid increase of the information volumes, technological development 
of society, constant necessity to update the structure and content of the individual thinking process are decisive factors, when it 
comes to the necessity to educate an individual with a high level of adaptation. It is difficult to underestimate the impact of effec-
tive education and training system on the development of the state that is why all the countries in the world face a problem to 
search for a modern educational paradigm. The article deals with the substantial analysis of the recent changes to the Ukrain-
ian education system towards the modernization of children secondary education. Also the article suggests an optional way to 
integrate the educational process in a comprehensive educational institution into the social, cultural and administrative life 
of the community through the implementation of project educational trajectories. The development of different communication 
levels between the participants in the educational process plays a significant role in modernization and shaping the value aspect 
in understanding of cultural globalization trends. The article substantiates the effectiveness of communication between students 
of different countries, regardless of gender, age and cultural or social life conditions.

Based on the analysis of normative documentation, literary sources and scientific articles on pedagogy, and also guided 
by the results of personal managerial and pedagogical experience, the authors substantiate the importance of educational 
complexes’ creation by introduction of a network form of training in the conditions of newly created separate territorial com-
munities to enable the development of educational methods for building educational trajectories for schoolchildren. As a result 
of the practical testing of the scientific assumption, a considerable progress has been made in the formation of modern commu-
nicative, digital, linguistic, social and social competences among schoolchildren.

Key words: separate territorial community, network form of training, educational complex, personal educational trajecto-
ries, socialization, project activity, personalization of learning.
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THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE IN EDUCATIONAL  
SPHERE ON PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE FOREING LANGUAGE 

TEACHERS’ CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE

The paper deals with the definition of the notion “professional preparation of future foreign language teachers” and its con-
stituents (linguistic, psychological-pedagogical and methodical) in the aspect of contemporary European integration of Ukraine. 
It has been estimated that the notion “readiness for professional activity” is included into the notion “preparation” due to 
the necessity to point out the result expected from the preparation of the students. Professional preparation of future teachers as 
a complex pedagogical system is viewed as a whole organization based on connections and interdependence of its components. 
It has been emphasized that the reform tendencies in professional preparation of foreign language teachers in well-known Euro-
pean countries have to do with the content, forms and methods of teaching; are connected with informatization and technologi-
zation of educational sphere, and are characterized by having a link between high and secondary educational establishments. 
The following three levels in the conflictological preparation of the teachers of foreign language are singled out: theoretical 
(the formation of interdisciplinary knowledge about the conflict, life values and orientations, moral norms and principles), the-
oretical applied (skills of using famous strategies and tactics of conflict resolution and formation of skills of handling conflicts 
in collaborative way), practical (the formation of individual strategy of behavior in conflict situation; the ability to predict 
and analyze real conflicts). Modern contexts of conflictological preparation of future foreign language teachers have been 
estimated and analyzed: cross-cultural, communicative and interpersonal. The author’s interpretation of the notion “conflicto-
logical competence of future foreign language teachers” has been given.

Key words: European integration, professional preparation, readiness for professional activity, conflictological prepara-
tion, conflictological competence of future foreign language teachers.

Introduction. Reforms in the system of high education connected with the adoption of such important normative 
documents as National Strategy of Education development of Ukraine till 2021 (2013), The law of high education 
(2014), The law of education (2017) presuppose concrete changes in preparation of future teachers and their profes-
sional growth. The main aim of modern Ukrainian system of education is the creation of conditions of development 
and self-realization of a personality in high educational establishments, formation of their basic competences that 
will help to solve different problems in the future professional activity. Conflictological competence is the part 
of key competences that is why its development is the priority in the professional growth of future teachers. Thus, 
the purpose of the study is to systematize the current innovational strategies of education implemented into profes-
sional preparation of future foreign language teachers’ conflictological competence under the influence of European 
integration of Ukraine.
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The analysis of recent research and publications. Implementation of new system of education requires innova-
tional changes in the process of preparation of the future teachers of foreign languages. First, it is concerned with 
the content and structure of preparation, implementation in practice of new innovational methods and strategies 
of education, modern pedagogical technologies etc. Second, European Profile for Language Teacher Education 
(2004) stresses the following professional competences that must be acquired by foreign language teachers: modern 
informational and communicative technologies; the knowledge of the main principles of the methods of foreign 
language teaching and the ability to adapt them to concrete circumstances and forms of education; the ability 
to analyze educational resource materials from the point of the aim, tasks and results of education; the ability to 
adapt personal educational acts to local national and cultural requirements, also methodological traditions; support 
of regular contacts with representatives of those countries the language is studied and organization of such contacts 
in educational aim [16]. Thus, foreign language teacher has to be IKT-competent, knowledgeable from the point 
of view of methods of teaching and able to self-growth, self-development and self-realization, and have contacts 
with the representatives of other countries. 

Under the circumstances of Euro integration in the system of education the prestige of getting the qualification 
of the teacher of foreign languages is constantly increasing, as well as the necessity of the knowledge of foreign 
languages. As the result the attitude of youth towards learning foreign language as secondary subject changes, 
the necessity in high-level professionals is growing having B2, B1, C1 and C2 levels in foreign languages. It is 
important to underline that in 2022 in Ukraine foreign languages are planned to be fixed as obligatory subject for 
entering high educational establishments. The main emphasis in Ukraine is also laid on the necessity of increasing 
the level of teaching of foreign languages at schools due to several reasons: foreign language is an effective factor 
of the humanization of education as its usage is connected with the process of communication directed at han-
dling interpersonal relationships; it is also regarded not only as means of humanization that exerts influence on 
the development of personality, but as a part of his professional growth; the knowledge of foreign language helps 
to develop mentality; foreign languages acquisition develops logical thinking of a person; foreign languages learn-
ing helps to develop cross-cultural communication of a person. It must be also underlined that due to foreign lan-
guage acquisition students are able to master the art and culture of the country, the creative heritage of its writers 
and poets, the customs, traditions and wisdom of the nation that broadens their outlook. Future foreign language 
teacher is also able to enrich his knowledge through written communication: translations of scientific articles, 
report writing, making annotations etc.; to get important information about the development of his professional 
sphere abroad and compare his own achievements with the achievements of his colleagues abroad; to take part in 
different scientific and technological conferences to up his results to the world’s standards. It is out of the question 
that future foreign language teacher should be capable of reading and translating special literature, investigating 
and systematizing materials about professional activity that helps to provide business dialogues, business corre-
spondence etc. All above-mentioned statements stress that foreign language students gradually develop the ability 
to work with foreign professional information and to choose the most rational and useful methods of foreign 
language acquisition [4, с. 39-40]. Thus, foreign language is not only the way of global communication; it is also 
fresh opportunity as for the humanization of education and the way of creating interpersonal relationships between 
people of different nationalities.

However, on the contemporary stage of the development of education in Ukraine foreign languages are not 
given an adequate treatment: in the majority of cases only the English language is studied, less hours of German 
are suggested, and only some hours of French or Spanish. The cases of Chinese, Polish, Japanese or Hungarian 
at Ukrainian schools are very rare. In addition, it must be pointed out that only one foreign language has been stud-
ied in the majority of schools up to the present moment [3, с. 87].

The problem of preparation of foreign language teachers in Ukrainian high educational establishments is drawn 
attention to by T.Bocharnikova. The author claims that future foreign language teachers in Ukraine are prepared in 
three types of high educational establishments: foreign language departments of pedagogical universities; foreign 
language departments of classical universities; departments of pedagogical colleges. The author stresses that such 
spectrum of foreign language teachers’ preparation is not always able to guarantee the necessary level of professional 
knowledge for the work at contemporary schools [1, с. 22]. In summary, at the contemporary stage of the develop-
ment of Ukrainian system of high education one can witness the problem of improvement of the choice of talented 
young people with the aim of gaining qualification of the teacher of foreign languages and the modernization of their 
professional preparation in the higher educational establishments.

Theoretical background. Different aspects of the professional preparation of future teachers have been in the focus 
of many research studies in the field of conflictology (N. Dem’yanenko, L. Polishchuk, O. Pechota, V. Budak, 
A. Stareva, I. Sadova and others.). In the focus of our research, the following findings are relevant and important 
devoted to the preparation of the teachers of foreign languages are found in the works of V. Bezlyudna, N. Brahznik, 
I. Bogdanova, V. Gamanyuk, R. Martunova, S. Nikolaeva, O. Petrashchuk  and others.

Now let us analyze the notion professional preparation and its constituents. There are different approaches to 
the notion in pedagogical research papers as is claimed by I. Sadova: when it is treated as the synonym to professional 
activity (N,Kostina), or the term has been included to the definition (L. Grigorenko, T. Gushchina, G. Trotsko), or 
the accent has been made on the essence, forms and methods of professional preparation, the result of preparation as 
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the enumeration of skills and knowledge that the future professional  has to gain (V. Zhyravlev, S. Kiselgof, N. Kuz-
mina); the unity with the process of formation of professional qualities of the teacher, the investigation of the ways 
of the development of the pedagogical aptitudes of the teacher (F. Gonoblin, L. Kondrashova) etc. [13, с. 81].

Numerous scientific works of contemporary researchers agree that the notion of professional preparation of teach-
ers is a system based on homogeneous whole where all elements are united by educational aim of the development 
of the personality and his professionally important personal qualities. The introduction of the notion “readiness 
for the professional activity” to the definition of the notion “readiness” is determined by the necessity to point out 
the result that is expected from the preparation of the students. Therefore, the professional preparation of future 
teachers turns out to display united internal organization based on the interdependence of its components in the ped-
agogical system as a whole [12, с. 117].

The following constituents in the professional preparation of the teachers of foreign language are singled out 
by S. Nikolaeva, O. Petrashchuk and others: theoretical linguistic and practical language preparation (the supply 
of knowledge of the theory and history of a foreign language; the development of intellectual potential of the stu-
dents and their analytical thinking); theoretical and practical psychological pedagogical preparation (knowledge 
of the theory of pedagogy, theoretical background as for the organization of educational process in different types 
of secondary education establishments; the formation of important skills of conducting pedagogical investigation); 
theory and practice of methods (conducting foreign language lessons and out of class activities in foreign lan-
guage, professional pedagogical improvement by self-education or at the special courses) [10, с. 9-17]. Concluding 
the above said professional preparation of future foreign language teachers is divided into theoretical and practical 
and has three main parts – linguistic, psychologo-pedagogical and methods.

Now we can generalize the following in the form of definition: professional preparation of future teacher of for-
eign language can be defined as homogeneous pedagogical system oriented on personal and professional develop-
ment of the students in the process of linguistic, psychological, methodological and pedagogical preparation that 
helps to create readiness for their professional activity. 

Professional preparation of future teachers of foreign language is not a static phenomenon; it needs constant 
changes and modernization taking into consideration the demands of the society, the economic situation in the coun-
try and modern reform tendencies. The main modern reform tendencies in the professional preparation of the teach-
ers of foreign languages in European countries are summarized by O. Marheva: the orientation of the content 
of education on the result, the modernization of the forms of its organization, strengthening of professional sci-
entific preparation and shift of its accents on the formation of cross-cultural, country study and integral methods 
competences; to provide the correspondence of forms and methods of organization of the process of education in 
higher educational establishments to schools; informatization and technologization of the process of education 
and increase the importance of self-study of the students [9, с. 9-10]. As we see the tendencies of reformation of pro-
fessional preparation of the teachers of foreign language in the leading European countries are mainly connected 
with the changes in the content, forms and methods of education and are concerned with informatization and tech-
nologization of educational sphere and links of high and secondary education.

We absolutely agree with T.Kolodko that inevitable changes in the content of higher education are the basis for 
the formation of the new generation teacher presupposing fundamentalization, humanitarization and differentiation, 
and also the development and realization of innovative technologies. The author underlines that the most important 
thing is to make an accent on the necessity of changes in the character of future preparation of the teachers of foreign 
language, in its general pedagogical and foreign language preparation as its aim is to develop students’ professional 
thinking, formation of professional skills and ability to work at school [7, с. 195-197].

Within the scope of pedagogy, there is a lack of scientific investigations of definite aspects of professional 
preparation of future teachers of foreign languages as pointed out by Mayer, especially in the context of defining 
its peculiarities as for conflict competence [8, с. 19]. The overview of existing approaches to the study of conflicts 
showed that the process of complex research of conflict preparation of future teachers has not been finished yet. 
Further investigation should take into consideration the following topics: the formation of the system of conflict 
competence knowledge and skills, the theory and practice of conflict resolution strategies, the formation of personal 
pedagogical position, and analysis of modern strategies of successful conflict management. 

In the light of the said above conflictological preparation in the system of higher education has to be conducted on 
three levels: theoretical, theoretical applied, practical. Theoretical level includes theoretical akmeological knowl-
edge which is considered to be theoretical mode of conflict management. General theoretical knowledge is studied 
at this level as well as life values, moral norms and principles that are important for students in their professional 
activity. Theoretical applied level can be characterized as the system of theoretical applied akmeological knowl-
edge, defining practical orientation and motivation of the future professional activity in conflict management. Stu-
dents are able to reach this level due to lecture attendance, business games, trainings, group discussions of conflict 
situations. Practical level of conflictological preparation helps students to acquire practical akmeological knowl-
edge which appears and functions in the real process of professional activity. This level presupposes the formation 
of personal experience in conflict management, style of communication in conflict situations, formation of personal 
strategy of behavior in conflict situation and the ability to foresee and analyze real conflicts while solving practi-
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cal tasks [14, с. 15-16]. The author characterized the levels of conflictological preparation of managers but in our 
opinion, these levels can adequately be applied to conflictological preparation of future teachers of foreign language 
taking into consideration the peculiarities of their qualification.

After having analyzed different types of conflicts, O.Shcherbakova differentiates specific contexts of their flow: 
cross-cultural, interpersonal, space temporal, gender, communicative and age that is important to take into consid-
eration in preparation of future teachers [15, с. 51]. We are of the same point of view that above-mentioned aspects 
are specific for conflictological preparation in general and for future teachers in particular. We consider that the main 
contexts of conflictological preparation of future teachers of foreign language are cross-cultural, communicative 
and interpersonal. 

Following O. Demyanenko [5, с.170-171], cross-cultural context of conflictological preparation of future teach-
ers of the foreign languages lies in the knowledge of the students as for the following: cultural discrepancies between 
people of different nations, the ability to express one’s thoughts and feeling as for these discrepancies; the ability 
to find common ground with representatives of different cultures, outlooks, religions; the choice of relevant modes 
of behavior in certain situations; skills of evaluating personal experience in conflict situations and its usage in future 
professional activity.

Now communicative context of conflictological preparation of future teachers of foreign languages must be 
dwelt upon. Contemporary communication is viewed as social process of exchanging different information that is 
transmitted with the help of language resources having an aim of achieving understanding between the partners/
speakers according to definite rules and norms of communication.

In the process of professional preparation of future teachers of foreign languages special attention is given to 
foreign language acquisition, which includes not only the volume, structure and content of educational material, 
but also communication ability in the foreign language taking into consideration the emotional state of the students, 
their personal peculiarities, and their attitude to the subject etc. Foreign language communication of future teachers 
takes place at practical classes and seminars in the higher educational establishments. Foreign language preparation 
of future teachers is not only teaching students of stereotyped language clichés, it should stimulate further improve-
ment of interpersonal communication and modern language tactics helping to form personal strategies of behavior 
in the process of communication.

There are the following definitions of speech strategy and communicative strategy in present day scientific liter-
ature: as total of planned before theoretical steps, which are realized in communicative act and directed to achieve 
communicative aims [6, с. 18]; the term speech tactics is viewed as total of practical steps in real process of com-
munication [6, с. 19].

Foreign language acquisition in the process of foreign language preparation of future teachers gives the basis for 
their competence. «The European Indicator of Language Competence» examines foreign language competence as 
integration of three main subtypes: linguistic competence (a system of knowledge of the language used in commu-
nication); social competence (having sociocultural, sociolinguistic and professional components that help to realize 
the main aim of modern education when foreign language is understood as means of sociocultural development 
of personality); communicative competence (knowledge of general grammar rules giving the ability to use the lan-
guage in the process of communication) [17].

O. Nikolaeva stresses important components of foreign language preparation of future teachers: formation 
of speech competence including reading, writing, speaking, audition and translation; language competence includ-
ing the knowledge of language material; linquosociocultural competence including sociolinguistic, sociocultural 
and social competence [11, с. 12]. Thus, native and foreign scientists agree that the structure of foreign language 
competence includes linguistic, social and communicative components.

Interpersonal context of conflictological preparation of future teacher of foreign languages is closely connected 
with the above-mentioned contexts. But it should be noted that all these cannot be limited by competence approach 
as it presupposes the development of conflictological culture of a person oriented on constant self-development 
and improvement of the cultural sphere of a person. We fully agree with T. Branitska that the content of conflictolo- 
gical preparation is a part of professional education aiming to develop conflictological culture based on knowledge 
integration of theory and practice [2, с. 21]. Cultural aspect of professional preparation of future teachers of for-
eign languages is extremely important as these teachers have to acquire cultural inheritance of different countries 
of the world, to realize and acquire all human values that open the way to understanding and tolerant attitude to 
other nationalities.

Conclusions and perspectives. Fruitful analyses of contemporary scientific literature on the problem of our 
investigation gives the opportunity to generalize on the following peculiarities of conflictological preparation 
of future teachers of foreign languages under the influence of European integration of Ukraine:

1. Conflictological preparation of future teachers has theoretical (formation of interdisciplinary knowledge about 
conflicts, life values, moral norms and principles), theoretical applied (the usage of conflict resolution strategies 
and tactics) and practical (formation of individual strategy of behavior in conflict).

2. The main contexts of conflictological preparation of future teachers are cross-cultural, communicative 
and interpersonal.
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Examination of the huge material on peculiarities of professional preparation of future teachers of foreign lan-
guages in the aspect of the formation of their conflilctological competence gives the opportunity to summarize 
the most important features of this phenomenon. So in our research paper we consider conflictological competence 
of future teachers of foreign languages to be an integral personal formation based on the system of scientific knowl-
edge about the conflict, skills and practical experience of conflict resolution that are developed in cross-cultural, 
communicative and interpersonal contexts of conflictological preparation in higher educational establishments.
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Поліщук Г. В. Вплив Євроінтеграційного руху України у сфері вищої освіти на професійну підготовку 
майбутніх учителів іноземної мови в аспекті формування конфліктологічної компетентності. 

У статті автором визначено сутність поняття «професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов» 
та її складових (лінгвістичної, психолого-педагогічної та методичної) в аспекті сучасного Євроінтеграційного руху 
України. Доведено, що внесення поняття «готовність до професійної діяльності» до визначення поняття «під-
готовка» детерміновано необхідністю вказати на результат, який очікується внаслідок підготовки студентів. Як 
складна педагогічна система, професійна підготовка майбутніх вчителів виявляє єдину внутрішню організацію на 
основі зв’язків і залежностей між її компонентами. З’ясовано, що тенденції реформування професійної підготовки 
вчителів іноземних мов у провідних європейських державах стосуються змін у змісті, формах і методах навчання; 
пов’язані з інформатизацією та технологізацією освітньої галузі, зв’язком закладів вищої освіти і школи. Розглянуто 
конфліктологічну підготовку в системі вищої освіти на трьох рівнях: теоретичному (формування міждисциплінарних 
знань про конфлікт, світоглядних орієнтацій, життєвих цінностей, моральних норм і принципів); теоретико-при-
кладному (управляння у застосуванні відомих стратегій і тактик розв’язання конфліктів, формування навичок щодо 
попередження деструктивного розвитку конфлікту); практичному (формування індивідуальної стратегії поведінки 
в конфлікті, спроможність прогнозувати й аналізувати реальні конфлікти). Визначено та охарактеризовано сучасні 
контексти конфліктологічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (кроскультурний, комунікативний і вну-
трішньоособистісний). Подано авторське тлумачення поняття «конфліктологічна компетентність майбутніх учи-
телів іноземних мов».

Ключові слова: Євроінтеграція, професійна підготовка, готовність до професійної діяльності, конфліктологічна 
підготовка, конфліктологічна компетентність майбутніх учителів іноземних мов.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

У статті розглядаються актуальні питання формування у здобувачів освіти активного інтересу до систематич-
них занять фізичними вправами, до оволодіння вміннями та навиками використання вправ у повсякденному житті за 
цілеспрямованої співпраці методичної та наукової груп загальноосвітнього навчального закладу з навчально-науковим 
інститутом фізичного виховання і спорту. Розглянуто педагогічні особливості методичного забезпечення процесу 
фізичного виховання у навчальних закладах освіти м. Кремінна. Розкрито сутність використання педагогічних мето-
дів із метою активізації інтересу здобувачів освіти до регулярних самостійних занять фізичними вправами. Важли-
вим, на думку фахівців, є використання викладачами, тренерами стимулів, таких як похвала, подяка, особистий при-
клад тощо. З’ясовано роль методистів, викладачів і всіх учасників виховного процесу у сприянні розвитку активного 
інтересу до занять фізичними вправами. Основною метою статті є дослідити педагогічні особливості забезпечення 
фізичного виховання в навчальних закладах в умовах реформування всієї освіти. Охарактеризовано матеріально-тех-
нічну, спортивну базу м. Кремінна та навчальних освітніх закладів базової та вищої школи. За допомогою викорис-
тання таких методів дослідження, як аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічного спо-
стереження, усного опитування, порівняння та абстрагування даних, було досягнуто мети дослідження. Проведене 
дослідження дало змогу припустити, що важливим правилом у роботі з молоддю є те, що за будь-якого поєднання 
методів найбільш раціональним буде така їхня послідовність: роз’яснення, доведення, показ, практичне виконання 
вправи (тренування) з обов’язковим інструктажем (об’єм і величина навантаження). Така послідовність дасть змогу 
планомірно, залежно від індивідуальних особливостей фізичного розвитку кожного учня, студента, спортсмена фор-
мувати в нього позитивні навички до постійного самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту. Під час про-
ведення експерименту активний інтерес і позитивну привичку до системних занять фізичними вправами сформували 
45 % студентів та 38 % учнів загального закладу освіти.

Ключові слова: фізична активність, спорт, методика, саморозвиток, молодь, виховання, навчання.

Проведення реформ у закладах освіти України вимагає, щоб у вихованні здорової, всебічно та гармо-
нійно розвиненої молоді, яка буде повноправним членом суспільства та достойною зміною, важливе місце 
відводилось фізичній культурі і спорту.
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Під час проведення міжнародних конференцій викладачі загальних освітніх навчальних закладів, закла-
дів професійної та вищої освіти не раз зверталися до розгляду та обговорень проблемних питань щодо 
особистої внутрішньої перебудови вчителя фізичної культури в навчальних закладах до сучасних вимог. 
Думки були різні, виникали суперечки щодо того, яким шляхом треба йти і з чого розпочати. Тому основною 
метою статті є дослідити педагогічні особливості забезпечення фізичного виховання з навчальних закладах 
в умовах реформування всієї освіти. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження 
й усне опитування, метод порівняння та абстрагування.

Досвід роботи показав, що одним із показників якісної освіти є наявність у навчальних закладах мето-
дичних, наукових кабінетів, а також працівники, які відстежують усі нововведення та сприяють їх впро-
вадженню в навчальний процес. Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту (далі – НН 
ІФВіС) уклав договір про наукову співпрацю з Кремінською ЗОШ I–III ступенів № 4 Кремінської районної 
ради Луганської області. Сумісна співпраця методичного кабінету навчального закладу та наукова підтримка 
інституту дали змогу озброїти учнів новими знаннями, а в пріоритеті став напрям дослідження з методики 
організації самостійних занять із фізичного виховання. Це складна та кропітка робота. Проблема забезпе-
чення матеріальної бази для занять фізичними вправами стала більш легкою, адже Кремінський район має 
потужну спортивну структуру. У місті розташований обласний фізкультурно-спортивний центр підготовки 
олімпійського резерву Луганської області. В доступі всіх жителів міста, району, області є легкоатлетичний 
стадіон зі спортивними секторами для стрибків, метання, штовхання ядра, наявні волейбольні, баскетбольні 
майданчики, майданчик для мініфутболу, тренажерні зали, спеціалізований зал для важкої атлетики, басейн, 
спортивний зал, центр фізичного відновлення; поруч розташована лісова зона, яка дає змогу проводити тре-
нування на витривалість, а також кінний театр, що, окрім залучення молоді до спортивних занять, додатково 
надає послуги з туризму та іпотерапії.

Заклади освіти в м. Кремінна розташовані поруч зі спортивною базою, тому сучасне поєднання науки 
з теорією, методикою навчально-виховного процесу і практичною роботою в умовах матеріально-тех-
нічного забезпечення сприяє успішному викладанню дисципліни “фізичне виховання”. Таке вдале поєд-
нання навчальних закладів і наявності матеріально-технічної бази дало змогу здобувачам освіти поступово 
й цілеспрямовано на кожному занятті з досвідченим викладачем, тренером сприймати заняття більш від-
повідально. Поволі учні, студенти переймають позитивний досвід, вивчають традиції навчального закладу, 
міста, формують свій активний інтерес і позитивні звички. Вся спортивно-фізкультурна діяльність учнів, 
студентів відбувається за підтримки методичної ради, до складу якої входять науковці НН ІФВіС, викладачі 
фізичного виховання, тренери з різних видів спорту, а також самі учні та студенти.

Методична рада розглядає питання активного залучення учнівської молоді до занять фізичною культу-
рою і спортом, а також питання професійно-прикладної фізичної підготовки, виховання і занятості молоді 
у вільний час. Думку та рішення членів методичної ради поважають усі викладачі, батьки, учнівський, сту-
дентський профсоюз організації.

Усі члени методичної ради особливої уваги надають розвитку в учнів активного інтересу до систематич-
них занять фізичними вправами, до оволодіння вміннями та навичками використання вправ у повсякден-
ному житті. Для активізації такого інтересу використовують такі методи [2, с. 443]:

 – Бесіда за круглим столом (під час занять фізичного виховання, спортивних свят, вечорів-зустрічей із 
легендами спорту, видатними спортсменами-односельчанами).

 – Проведення майстер-класів (відвідування відкритих тренувальних занять із різних видів спорту, 
участь у пробному тренуванні).

 – Проведення спортивних змагань із різних видів спорту (організація спартакіади в навчальному 
закладі, участь у міських змаганнях, матчеві зустрічі студентів з учнями-випускниками).

 – Розповідь (бесіда-настанова викладача, тренера про використання фізичних вправ у повсякденному 
житті для збереження здоров’я, організації активного рухового відпочинку, повідомлення про цікаві спор-
тивні змагання, про життя видатних спортсменів, перегляд фільмів, записів спортивних змагань і т. п.).

 – Аналіз результатів спостереження за залученням здобувачів освіти до активних занять спортом свід-
чить про те, що насамперед їх ваблять не просто легкоатлетичний стадіон, а сучасний стадіон, сучасні спор-
тивні ігрові зали, сучасні тренажерні зали із сучасним різноманітним обладнанням, можливість спілкування 
з новими товаришами. Саме вищевказане народжує так званий первинний пасивний інтерес глядача. 

Через певний час з’являється інтерес до конкретної рухової діяльності. На цей час молоді вже подоба-
ється не тільки те, як пояснює тренер, але і як він показує вправи, розповідає та наводить життєві приклади 
видатних спортсменів рідного краю, начального закладу. Потім в учнів з’являється бажання провести роз-
минку самостійно, навчитися якихось вправ. Важливим на цьому етапі є використання викладачем, трене-
ром похвали за присутності всієї групи, батьками. Такі стимули сприяють більшому зацікавленню інтересу 
в молоді, вони більш активно шукають причину невиконання вправи або комбінації вправ на належному 
рівні, тому звертаються по допомогу до літературних джерел, спортивних довідників, ознайомлюються 
з методикою організації самостійних тренувальних занять із різних видів спорту, звертаються за порадою 
до тренера [3, с. 87].
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На цьому етапі учнівська молодь не тільки пізнає важливість оволодіння методами і прийомами само-
стійного виконання фізичних вправ, фізичного самовиховання (самопереконання, самонаказу і т. п.), але 
й порівнює їх між собою, шукає оптимальний варіант їх використання в різних ситуаціях, які виникають під 
час спортивної боротьби в колективі, в сім’ї під час організації активного відпочинку. Використання такої 
орієнтованої схеми розвитку активного інтересу впливає на формування й закріплення в учнівської молоді 
звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом [7, с. 10].

Уже кілька років спільної співпраці загальноосвітнього закладу та НН ІФВіС за такою схемою залучаємо 
здобувачів освіти до занять фізичними вправами. Така методика організації навчально-виховного процесу 
дала змогу залучити учнів загальних освітніх закладів до активних занять фізичною культурою і спортом, 
а студенти інституту поєднали навчання з трудовою діяльністю як тренера з позакласної роботи з таких 
видів спорту, як чарлідінг, гімнастика, волейбол, баскетбол, легка атлетика, футбол.

У життєдіяльності навчального закладу важлива виховна робота лягає на плечі тренеру-організатору 
в позааудиторній роботі. Він особливо відчуває настрій учнів, студентів після занять, вивчає психологію вза-
ємного спілкування молоді в період самостійних занять фізичними вправами, поведінку під час тренування, 
в гуртожитку тощо. В. Газаєв уважає, що тренер-наставник має дивитися на тренування очима спортсмена. 
Тоді навчально-виховний процес буде більш зрілим і кількість нервових зривів, стресів у спортсмена і тре-
нера значно зменшиться. Така педагогічна організація самостійних занять, тренувального процесу чітко 
визначає методи і прийоми, сприяє розвитку та закріпленню в учнівської молоді активного інтересу, пози-
тивних звичок до системних занять фізичними вправами. Цьому також сприяють практичні методи (зма-
гальні, демонстрація, перевірка знань і умінь та інші), словесні (бесіда, розповідь, інструктаж, пояснення, 
диспут та інші), методи корегування і стимулювання самостійного виконання фізичних вправ, спортивних 
ігор (заохочення, осуд) [2, с. 442].

Проведене дослідження дало змогу припустити, що важливим правилом у роботі з молоддю є те, що за 
будь-якого поєднання методів найбільш раціональним буде така їхня послідовність: роз’яснення, доведення, 
показ, практичне виконання вправи (тренування) з обов’язковим інструктажем (об’єм і величина наванта-
ження). Така послідовність дасть змогу планомірно, залежно від індивідуальних особливостей фізичного 
розвитку кожного учня, студента, спортсмена формувати в нього позитивні навички до постійного само-
вдосконалення засобами фізичної культури і спорту.

Під час проведення експерименту активний інтерес і позитивну звичку до системних занять фізичними 
вправами сформували 45% студентів і 38% учнів загального закладу освіти. Варто зауважити, що в мето-
дичному кабінеті треба мати банк даних про стан здоров’я кожного учня, технологічні карти з фізичного 
виховання на кожне заняття за видами спорту, короткий конспект кожного уроку, методичні рекомендації 
із самостійного заняття за видами спорту, домашнє завдання професійної спрямованості, в основі якого 
лежать спортивні нормативи рухової активності.

Методичне забезпечення фізичного виховання в навчальних закладах буде всебічним, якщо воно під-
кріпиться знаннями з техніки безпеки занять за видами спорту, за загальною фізичною та професійно-при-
кладною фізичною підготовкою, з лікувальної фізичної культури, точкового масажу, основ первинної долі-
карської допомоги. Самостійно оволодіти методикою фізичного виховання допоможуть створені особисті 
сайти викладача, де можна ознайомитися з різними масовими видами спорту й особливостями їх трену-
вання [4, с. 66; 5, с. 126].

Однак нині у процесі виховання є і недоліки: викладачі фізичного виховання вищих навчальних закладів, 
на відміну від загальноосвітніх закладів, не мають досить часу, оскільки завантажені другорядною роботою 
(куратори груп, чергування, проведення суспільної роботи, яка не має стосунку до фізичного виховання), 
і до того ж позанавчальна робота не оплачується.

Висновки. Кожен, хто причетний до виховання молодого покоління засобами фізичної культури і спорту, 
має знати, що процес розвитку й закріплення в учнівської молоді активного інтересу до самостійних занять 
складний, багатоетапний. Кожен етап складається з цілої низки спеціально організованих дій, підкріпле-
них правильною методикою. Такий науково обґрунтований педагогічний процес вимагає більш детального 
дослідження. Всім учасникам виховного процесу необхідно постійно турбуватися про те, щоб цей процес 
був більш педагогічно керованим. У цьому і є сама суть і педагогічні особливості методичного забезпечення 
фізичного виховання в навчальних закладах освіти в умовах реформування.
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Polulyaschenko T. L. Pedagogical features of methodological support of physical education in educational 
establishments of education

In the article are considered the actual questions of forming the active interest in students for systematic engaging of physi-
cal exercises, to the capture abilities and skills of the use of exercises in everyday life at the purposeful collaboration of methodi-
cal and scientific groups of General educational establishment with the educational and scientific Institute of physical education 
and sports. The pedagogical features of methodological support the process of physical education in educational establishments 
of education of city Kreminna was considered. The essence of the use of pedagogical methods with the purpose of activating 
the interest in students for regular independent engaging in physical exercises was revealed. According to experts, it is impor-
tant for teachers and coaches to use incentives such as praise, gratitude, personal example, and so on. The role of methodists, 
teachers and all participants of educator process was found out in assistance to development of active interest in engaging in 
physical exercises. A primary purpose of the article is to investigate the pedagogical features of providing of physical education 
from educational establishments in the conditions of reformation of all education. The article describes the material and techni-
cal, sports base of the city Kremennaya and educational institutions of basic and higher school. Using such research methods as 
analysis and generalization of scientific and methodological literature, pedagogical observation, oral questioning, comparison 
and abstraction of data, the research goals were achieved. The study suggests that an important rule in working with young peo-
ple is that in any combination of methods, the most rational sequence will be the following: explanation, proof, demonstration, 
practical implementation of the exercise (training) with mandatory instruction (the volume and size of the load). This sequence 
will allow you to systematically, depending on the individual characteristics of the physical development of each pupil, student, 
athlete to form positive skills of continuous self-improvement by means of physical culture and sports. During the experiment, 
45 % of students and 38 % of pupils of the General educational establishment formed an active interest and positive attachment 
to systematic physical exercises.

Key words: physical activity, sports, methods, self-development, adolescents, education, training.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ  
В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Висвітлені актуальні питання концептуальних основ виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді 
в сучасних умовах, затонувши розгляд ідеї патріотизму з філософського погляду, а саме як духовної категорії. Зробле-
но аналіз наукових досліджень, які були присвячені різним проблемним питанням з патріотичного виховання молодого 
покоління за останні роки. У межах дослідження визначено напрями наукового пошуку, зокрема аналізу філософської 
категорії “цінності” в ракурсі виховання патріотизму дітей та учнівської молоді. Виявлено, що вітчизняними вче-
ними “патріотизм” розглядається переважно як духовно категорія, як такий, що покликаний дати новий імпульс 
духовному оздоровленню народу. З цією метою було вивчено низку наукових досліджень з освітлення різних проблем 
виховання патріотизму за останні роки. Освітлено проблему духовності як один із дієвих механізмів виховання патрі-
отизму. Наведено приклади використання різних форм, методів виховання патріотизму в закладах освіти. Основною 
метою статті є дослідити концептуальні основи виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді та виявити 
основні нагальні проблем щодо забезпечення процесу їх формування в сучасних умовах. Розглянуто нормативно-право-
ві документи які забезпечують процес виховання патріотизму у закладах освіти. Встановлено та висвітлено при-
чин недостатньої сформованості патріотизму сучасного молодого покоління. З’ясовано, що серед нагальних проблем 
щодо забезпечення процесу формування патріотичних цінностей учнівської молоді є потреба кадрового забезпечення 
процесу національно-патріотичного виховання учнівської молоді; підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій 
сфері освіти, в контексті підвищення рівня їх професійної готовності до формування патріотичних цінностей учнів-
ської молоді; розробленні відповідних навчальних програм в контексті забезпечення ефективного впровадження змісту 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді; врахуванні нових суспільно-політичних реалії в Україні почи-
наючи з Революції гідності. Встановлено, що становлення та формування патріотизму української молоді відбувалось 
в п’ять основних етапів.

Ключові слова: виховання патріотизму,духовніст, патріотичні цінності, молодь, національн систем освіти.

Сьогодення вимагає від українця трансформації національної громадської свідомості, яка має дати потуж-
ній поштовх формуванню патріотизму. Зі свого боку це сприятиме функціонуванню та розвитку суспіль-
ства на засадах свободи, гуманізму,верховенства закону та соціальної справедливості і добробуту людини. 
Любов до Батьківщини і до себе, проростає з суспільства, яке є єдиним дієвим механізмом розбудови народ-
ної демократії, правової України. Л. Кулішенко вважає без рідної мови, народної філософії, світогляду не 
може повноцінно існувати ні в культурі взагалі, ні у вихованні зокрема [5, с. 11].

На думку Т. Окушко, нині виховання почуття патріотизму у зростаючого покоління повинно мати активну 
громадянську позицію і є нагальною проблемою загальнодержавного масштабу [9, с. 68–70]. На цьому ж 
наголошує Н. Михальченко, на переконання якого, успішне становлення Української держави неможливе 
без відродження та розвитку національної системи освіти і виховання, без формування у підростаючого 
покоління високого рівня духовності та патріотизму [6, с. 10].

Сила нації виявляється не тільки в сумі знань, а й у духовності, яка обумовлює збереження, використання 
і трансляцію національної своєрідності та унікальності, і тільки на такій основі повинна відбутися інтегра-
ція нації у світове співтовариство [5, с. 12].

Вище сказане спонукає висвітлити актуальні питання концептуальних основ виховання патріотичних 
цінностей в учнівської молоді в сучасних умовах, розглянувши ідеї патріотизму з філософського погляду, 
а саме як духовної категорії.

Проблема духовності є особливо актуальною для молодої Української держави, тому даний напрямок 
розглядували ряд провідних науковців. К. Чорна виявила, що практичне втілення виховання патріотизму 
та духовності ефективне через механізми освіти. Від якості та впливовості якої залежить рівень методоло-
гічно-філософської основи системи освіти національне виховання. Адже нація – це насамперед система, 
сукупність різноманітних природних (біологічних, психічних) історично зумовлених ознак, тобто психоло-
гії, характеру, інтелекту певної культурно-історичної спільності людей [14, с. 603–607]. 

Схожі висновки, але вже по відношенню до учнівської молоді та дієвості навчально-виховних закладів 
в контексті Зеленого, М. Зубок (2009 р.). Автори наголошували на неможливості патріотичного виховання 
без оволодіння системою загальнолюдських та національних цінностей, а також зазначають, що країна (на 
той час) втратила систему формування таких цінностей. Схожу думку висловлює у своєму дослідженні 
Є. Барилко (2011 р.). Вчений зазначав, що за останні десятиріччя, коли гуманітарна сфера життя людей 
зазнала нестримної комерціалізації внаслідок панування раціоналістичних ідей, прагматичного ставлення 
до життя, духовні цінності, до яких доречно віднести й патріотизм, почали втрачати свою вартість. Водночас 
засоби масової інформації заповнилися низькопробною продукцією, яка відволікає від реалій життя, нала-
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штовує на аморальні дії, провокує до антисоціальних вчинків, збуджує агресивність. Поняття патріотизм, 
любов до Батьківщини, служіння народові зазначає науковець, фактично не зустрічаються на шпальтах сьо-
годенних часописів, або подаються у непривабливому, а то й гротескному вигляді [1, с. 16].

Ю. Жданович у своїй публікації “Виховання патріотизму підлітків шляхом залучення до доброчинної 
діяльності на підтримку воїнів АТО” також підкреслює, що за сімдесят років перебування України в Радян-
ському Союзі нашому народу нав’язувався космополітизм, а патріотизм виховувався не до України, а “вели-
кого і могутнього Радянського Союзу”, при цьому на міжнародній арені українців ідентифікували як росіян 
(Russian). Навіть із часу визнання України незалежною, на думку дослідника, виховання патріотизму у шко-
лярів саме до України, виховання їх як патріотів-українців не було реалізоване на відповідному рівні. Разом 
з тим, методична руйнація української армії, насаджування негативного ставлення до служби в армії серед 
підростаючого покоління, корупція в державі (яка дозволила ухилятися від виконання громадянського 
обов’язку перед Батьківщиною), все це призвело до зниження рівня сформованості патріотизму серед під-
літків, сприяло небажанню служити в армії, прагнення навчатися і працювати за кордоном.

Основною метою є дослідити концептуальні основи виховання патріотичних цінностей в учнівської 
молоді та виявити основні нагальні проблем щодо забезпечення процесу їх формування в сучасних умовах.

На жаль, всі зазначені вище не доопрацювання негативно позначились для України, як для держави. 
У своїх дослідженнях Н. Міма висвітлила значущість патріотичного виховання молодого покоління осо-
бливо гостро позначилася його у зв'язку із втратою людьми моральних орієнтирів у власному житті. На її 
думку саме дефіцит моральних цінностей і зневага моральними нормами, стають повсюдним явищем, тому 
все гостріше постає питання про підвищення рівня патріотичного виховання [7, с. 19–24].

І. Бех вважає, що недооцінка патріотизму призводить до послаблення соціально-економічних, духовних 
і культурних основ розвитку суспільства і держави [2, с. 26–37]. Про значущість закладів освіти у форму-
ванні патріотичної молоді зазначає М. Чепіль. На його думку, залучати молоде покоління до творчої участі 
у рідній культурі залишається основоположною метою сучасного українського виховання. Де головним 
переконанням для громадян, науковці вважають ідеал України, який об’єднує українців, які, можливо, сто-
ять на різних позиціях щодо досягнення мети. В свою чергу, ідеал України спонукає до боротьби за свободу 
і державну, економічну, культурну, духовну незалежність української нації. Українська ідея гартує волю 
і шліфує світогляд борців за свободу, має забезпечити людині шлях власного саморозвитку. Українська ідея 
втілює у собі прагнення до державності, соборності, патріотизму і готовності до самопожертви у випадку 
потреби захисту Батьківщини, почуття національної самопошани й гідності, історична пам’ять, пошана до 
державних та національних символів, любов до рідної культури, мови, національних свят, традицій, орієн-
тація власних зусиль на розбудову [12, c. 117–119].

На думку Н. Череповської, саме патріотизм є імунітетом особистості проти інформаційної агресії. Вчена 
аргументовано переконує в тому, що патріотизм суб’єкта є могутнім психологічним ресурсом особистості 
не тільки у збагаченні її духовної сфери, відповідною світоглядною позицією, у більш глибокому її єднанні 
зі своїм етносом, нацією, країною тощо. В умовах інформаційної агресії психологічний ресурс патріотизму 
полягає у здатності особистості протистояти ворожим інформаційним впливам [13, c. 124–126]. 

Вищезазначене спонукає до розгляду концептуальних основ щодо виховання патріотичних ціннос-
тей в учнівської молодів теперішніх умовах – служінням на благо інших; і тоді вона прийме людину, 
по-батьківськи обіймаючи. Це означає, що людина може одержати від батьківщини духовності міцну опору 
у достойному житті [2, с. 9].

Інший провідний вчений в галузі філософії та освіти В. Андрущенко, зауважує, що зберігаючи наступ-
ність у розвитку кращих зразків та традицій української педагогіки, сучасна національна філософсько-педа-
гогічна думка досягла чималих успіхів в інтеграції в контекст передового світового та європейського дис-
курсу у його аксіологічному вимірі. На його думкупроцеси реформування освіти вибудовуються, за всієї 
їхньої суперечності та непослідовності, на основі ідей ціннісно-смислового буття людини, за логікою її 
історичного розвитку і основною метою науковця, має бути повноцінний інтелектуально-духовний розвиток 
кожної особистості, її творча та всебічна самореалізація [7, c. 371].

С. Терпелюк зауважує, що реалії сьогодення зумовлюють нове бачення проблеми формування патріотич-
них цінностей молоді в системі національної освіти. Належний рівень патріотичного виховання розвиває 
активну життєву позицію особистості, здатну самореалізуватися на благо Батьківщини. Таким чином В. Гар-
нійчук вважає, що виховання патріотизму вимагає єдності й цілісності виховного впливу на особу і не може 
бути реалізоване простою сумою механічно сполучених заходів. Патріотизм передусім формується в про-
цесі й на основі особистої участі учня в житті школи, а також суспільства. Від того, якою буде ця участь, 
залежатиме рівень сформованості патріотизму старшого підлітка.

І. Бех вважає, що особливого значення у патріотичному вихованні набуває особистісно-орієнтований 
підхід, коли в центрі освітньо-виховного процесу стоять інтереси дитини, її потреби та можливості, права 
окремого індивіда, його суверенітет. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів, як людина (особис-
тість) – народ (культура, історія, освіта) – держава (суспільство) можна реалізувати перспективну і демокра-
тичну модель виховання громадянина-патріота. Необхідною умовою оптимізації патріотичного виховання 
є дотримання системного підходу, який передбачає розгляд цілісного багаторівневого взаємозалежного від-
критого процесу в його постійному розвитку і саморозвитку.
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С. Додурич у своїх дослідженнях зауважує на те, що виховання у молоді патріотизму, патріотичних 
цінностей, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних надбань, поваги до Конституції 
та законів України можливе в умовах розвитку освіти, що ґрунтується на ідеях національного світогляду. 
Водночас, на думку Н. Михальченко, формування громадянина-патріота можливе не лише на основі ство-
рення необхідних зовнішніх, об’єктивних виховних умов, але й з врахуванням індивідуальних, вікових осо-
бливостей дітей та молоді, їх здатності до прийняття патріотичних ідей, національних цінностей, прагнень 
до розбудови держави. А. Нечитайло, наголошуючи на актуалізації питання націєтворення, формування 
національної ідентичності, національної пам’яті та патріотичного виховання молоді, пропонує широко 
використовувати мережу Інтернет. Оскільки саме Інтернет, на переконання науковця стає потужним агентом 
соціалізації людини. Молодь ХХІ століття – це нова формація, майбутній потенціал країни, її громадяни-
патріоти. Вона (молодь) є найдинамічнішою соціальною групою в інформаційному суспільстві [6, с. 12].

На думку С. Терпелюк, патріотичні цінності не успадковуються, а тому їх засвоєння молодим поколінням 
відбувається шляхом цілеспрямованої, послідовної і системної роботи всього педагогічного колективу про-
тягом досить тривалого часу. Отже, розвиток патріотичних цінностей передбачає як становлення національ-
ної свідомості, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, так й уміння цивілізованим шляхом 
відстоювати права та свободи, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві.

Утім, досить важливим є чітко усвідомлювати мету та завдання патріотичного виховання з урахуванням 
вимог часу. І. Бех вважає, що метою патріотичного виховання в нинішніх умовах є становлення громадя-
нина-патріота країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, пра-
вову, соціальну державу, і забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано 
відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві [2, с. 27].

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
 – утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

культурного та історичного минулого України;
 – виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
 – підвищення престижу військової служби як виду державної служби, а звідси, культивування став-

лення до солдата як до державного службовця;
 – визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
 – усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною від-

повідальністю;
 – сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до 

участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності гро-
мадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотриму-
ватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати 
конфлікти відповідно до демократичних принципів;

 – формування національного самоствердження, любові до рідної землі, держави, родини, народу;
 – визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини 

та майбутнього;
 – формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 – утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; культиву-

вання кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, 
бережного ставлення до природи;

 – формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 – спонукання зростаючої особистості до активної протидії сепаратизму, аморальності, шовінізму, 

фашизму.
В Указі Президента України Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2016–2020 роки зазначається, що “національно-патріотичне виховання дітей та молоді в Україні має 
стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як 
високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними зна-
ннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує 
європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіаль-
ної цілісності України”. 

Важливо також звернути увагу на те, що в зазначеному вище Указі Президента України зазначається, 
досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріо-
тичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги. У зв’язку з цим наголошується на 
наявності низки проблем, зокрема: відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної 
політики у сфері національно-патріотичного виховання; брак комунікацій з громадянським суспільством 
з питань національно-патріотичного виховання; брак духовності і моральності у суспільстві; недостатні 
зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції 
та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді; наявність імперсько-
тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості та зумовлених нищенням української духовно-культурної 
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спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну 
добу, голодомори і політичні репресії; відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики 
щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання; відсутність єди-
них методичного та термінологічного підходів до процесу національно-патріотичного виховання; відсут-
ність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері 
національно-патріотичного виховання; низький рівень матеріально-технічного забезпечення у сфері націо-
нально-патріотичного виховання та недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах держав-
ної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів 
із національно-патріотичного виховання [11]. 

Встановлено, що серед причин недостатньої сформованості патріотизму сучасного молодого покоління 
є наступні:

 –  ретельні зусилля північного сусіда ще за часів Російської імперії в контексті викорінення в українців, 
всього українського і примусове насадження російського;

 – недооцінення громадянами України значущості незалежності країни здобутої наприкінці ХХ сто-
річчя, недостатнє усвідомлення частиною громадян цінності цього здобутку;

 – недостатні дії з боки держави за часів незалежності щодо формування духовності і моральності  
у суспільстві;

 – перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування 
ціннісної дезорієнтації; 

 – недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування національно-
патріотичної свідомості громадян (особливо дітей і молоді) України та їх активної громадянської позиції; 

 – зорієнтованість на формування патріотизму у населення країни за часів перебування України в Радян-
ському Союзі не до України, а до Радянського Союзу; 

 – недосконалість термінологічного та методичного підходів щодо процесу національно-патріотичного 
виховання молодого покоління; 

 – недосконалість нормативно-правової урегульованості щодо формування патріотичних цінностей 
учнівської молоді, а також недостатня гармонізація законодавства в контексті формування громадянської 
позиції з законодавством та кращими практиками країн ЄС та інших цивілізованих держав;

 – недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу як в органах місцевого самоврядування так й 
в навчальних закладах для організації та здійснення заходів щодо формування патріотичних цінностей 
учнівської молоді.

Реальні події на Сході України 2014 року сприяло розробці концептуальних основ щодо виховання патрі-
отичних цінностей в учнівської молоді в теперішніх умовах (в умовах гібридної війни РФ проти України). 
У зв’язку з цим розроблено ряд нормативно-правових документів, зокрема: Концепція національно-патрі-
отичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року); Указ Президента України, “Стра-
тегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки”, Програма українського 
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Слід зазначити, що видані Укази Президента України 
“Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки” та ін. 

У зазначених нормативно-правових документах наголошується: 
 – на значущості кадрового забезпечення процесу національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді;
 – підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій сфері освіти, в контексті підвищення рівня їх 

професійної готовності до формування патріотичних цінностей учнівської молоді; 
 – розробленні відповідних навчальних програм в контексті забезпечення ефективного впровадження 

змісту національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
 – врахуванні нових суспільно-політичних реалій в Україні, починаючи з Революції гідності, а також 

обставини, які безпосередньо пов’язані з агресією РФ тощо. 
Висновки. В межах дослідження нами визначено напрями наукового пошуку, зокрема аналізу філософ-

ської категорії “цінності” в ракурсі виховання патріотизму дітей та учнівської молоді. 
Виявлено, що вітчизняними вченими “патріотизм” розглядається переважно як духовно категорія, як 

такий, що покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу (К. Чорна). Встановлено, що 
після Революції гідності, а також агресії РФ проти України (у вигляді гібридної війни) підвищило увагу 
науковців до проблеми формування патріотизму сучасної молоді взагалі та патріотичних цінностей зокрема.

З’ясовано, що серед нагальних проблем щодо забезпечення процесу формування патріотичних цінностей 
учнівської молоді є потреба кадрового забезпечення процесу національно-патріотичного виховання учнів-
ської молоді; підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій сфері освіти, в контексті підвищення 
рівня їх професійної готовності до формування патріотичних цінностей учнівської молоді; розробленні 
відповідних навчальних програм в контексті забезпечення ефективного впровадження змісту національно-
патріотичного виховання учнівської молоді; врахуванні нових суспільно-політичних реалії в Україні почи-
наючи з Революції гідності.
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Polulyaschenko Yu. M. Conceptual foundations of patriotic education values of students youth in modern conditions
The article highlights topical issues of the conceptual foundations of Patriotic values education among young students in 

modern conditions, drowning the consideration of the idea of patriotism from a philosophical point of view, namely as a spiritual 
category. Was made the analysis of scientific research that has been devoted to various problematic issues of Patriotic education 
of the young generation in recent years. The study identified areas of scientific research, in particular analysis of the philosoph-
ical category of “value” in the view of Patriotic education of children and youth. It is revealed that domestic scientists consider 
“patriotism” primarily as a spiritual category, as such, it is intended to give a new impetus to the spiritual recovery of the people. 
For this purpose, a number of scientific studies have been studied to highlight various problems of patriotism education in recent 
years. The problem of spirituality as one of the effective mechanisms of patriotism education is highlighted. Examples of the use 
of various forms and methods of patriotism education in educational institutions are given. The main purpose of the article is 
to explore the conceptual foundations of Patriotic values education in young students and identify the main urgent problems to 
ensure the process of their formation in modern conditions. The normative-legal documents which provide the process of educa-
tion of patriotism in educational institutions are considered. The reasons for the insufficient formation of patriotism of the mod-
ern young generation are established and highlighted. It was found that among the urgent problems in ensuring the process 
of formation of patriotic values of student youth is the need to staff the process of national-patriotic education of student youth; 
advanced training of specialists working in this field of education, in the context of increasing the level of their professional 
readiness for the formation of patriotic values of student youth; development of appropriate training programs in the context 
of ensuring the effective implementation of the content of national-patriotic education of student youth; taking into account 
the new socio-political realities in Ukraine since the Revolution of Dignity. It is established that the formation and formation 
of patriotism of Ukrainian youth took place in five main stages.

Key words: education of patriotism, spirituality, patriotic values, youth, national education system.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ  
В ЗАРУБІЖНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Розглянуто педагогічні аспекти дослідження проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з учнями в зарубіжній 
педагогічній теорії та практиці. Автором визначено суть поняття “фасилітаційна взаємодія” на основі зарубіж-
них праць учених як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, в межах якої відбувається налагодження емоційного контакту, 
створення освітнього середовища для позитивної мотивації до діяльності, спільне особистісне зростання та само-
вдосконалення вчителя та учня. Наголошується значна роль, яку відіграє фасилітація та здійснення фасилітаційної 
взаємодії вчителя й учнів в працях зарубіжних учених. Автор висловлює думку про те, що здійсненню фасилітацій-
ної взаємодії сприяють такі чинники: актуалізація фасилітаційного потенціалу освітнього середовища, залученість 
фасилітаційного потенціалу середовища, прояв фасилітативності в певній сфері життєдіяльності, вплив специфіки 
сфери на здійснення фасилітаційної взаємодії, прояв основної функції фасилітаційної взаємодії у різних її ракурсах. 
Структурними особливостями здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня в зарубіжній теорії та практиці 
є: визначення проблеми дослідження; виявлення передумов становлення цієї проблеми; обґрунтування критеріїв для 
оцінювання результату вирішення проблеми; генерування альтернативних рішень; оцінювання результату вирішення 
проблеми; оцінка результатів роботи (і роль в них фасилітації). Більшість зарубіжних учених пропонують розробку 
моделі фасилітаційної взаємодії, яка ґрунтується на тому, що фасилітація – це адаптивний процес, в якому головними 
є планування, пояснення мети, зворотний зв’язок і самооцінка. Проведений аналіз надав змогу визначити стилі фасилі-
таційної взаємодії, що включають традиційний ієрархічний (учитель контролює структуру, зміст, метод, програму), 
кооперативний прийняття рішень спільно зі здобувачами освіти), автономний (рішення приймаються учнями). 

Ключові слова: фасилітація, фасилітаційна взаємодія, вчитель, учні, зарубіжний досвід,освіта, група учнів, тео-
рія та практика навчання.

В умовах сучасності зросла актуальність досліджень щодо організації освітнього процесу в закладах загаль-
ної середньої освіти на засадах фасилітаційної взаємодії вчителя та учня. Проблематика здійснення фасилі-
таційної взаємодії вчителя та учня пов’язана з тими масштабними змінами, що відбуваються в суспільстві, 
зокрема перехід організації освітнього процесу до змішаної системи навчання в онлайн та офлайн режимах.

Спершу феномен фасилітації обґрунтували та задіяли у прикладному аспекті науковці та психологи 
для вирішення групових конфліктів різних рівнів, що накопичились після Другої світової війни. Згодом, 
фасилітаційні технології почали застосовувати у бізнес-сфері з метою командоутворення, генерування інно-
ваційних ідей, вирішення конфліктних ситуацій у колективі, злагодженої роботи учасників команди над 
спільним проектом тощо.  

Поступово фасилітація почала проникати й у освітню сферу. Професіонали звернули свій науковий 
погляд на цей феномен – педагоги і психологи усього світу почали досліджувати і обґрунтовувати ефектив-
ність залучення до педагогіки фасилітативних принципів і технологій. 
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Поняття “фасилітація” в педагогічній науці розглядається через призму ідеї гуманізації, оскільки освітня 
галузь в контексті основних пріоритетів означеної системи несе відповідальність не лише за навчання здо-
бувачів освіти, а й виховання гармонійної, в ідеалі високодуховної особистості, що у дорослому віці легко 
інсталюється у суспільство, роблячи корисний внесок у розвиток людства способом своєї життєдіяльності 
через: професійний прояв, вчинки, думки, ідеї, спілкування та взаємодію з оточуючими. 

Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій надає підстави стверджувати, що проблема здій-
снення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня в закладах загальної середньої освіти розглядалися у пра-
цях, як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які досить неоднозначні у своєму тлумаченні щодо питань 
виникнення поняття, його еволюції, розробників тощо.

В українській педагогічній науці проблему фасилітаційної взаємодії вчителя та учнів в різних її проявах 
розкрито в науковому доробку сучасних учених-педагогів (С. Борисюк [1], О. Галіцан [2], З. Курлянд [3], 
О. Левченко [4], І. Прокопенко [5] та ін.).

Проте недостатньо систематизовані погляди учених щодо проблеми здійснення фасилітаційної взаємодії 
вчителя та учня у зарубіжній педагогічній теорії та практиці.

Мета статті – розглянути педагогічні аспекти здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня 
у зарубіжній теорії та практиці.

Досить вивченими в зарубіжних країнах є прикладні аспекти процесу здійснення фасилітаційної взаємо- 
дії, її прийоми і техніки, однак недостатньо розкриті питання щодо теоретичного обґрунтування здійснення 
фасилітаційної взаємодії вчителя та учня. Зокрема, це стосується наявних концептуальних підходів до 
вивчення даного феномена, методів діагностики різних аспектів здійснення фасилітаційної взаємодії вчи-
теля та учня, відсутність досліджень щодо вивчення потенціалу особистості до здійснення фасилітаційної 
взаємодії під час освітнього процесу, розробки моделі здійснення фасилітаційної взаємодії у педагогіці тощо. 

P. Wilson, К. Harnish, J. Wright пропонують в розуміння змісту і структури фасилітації педагога покласти 
принцип гуманістичної психології та психотерапії “зрозуміти – пробачити – прийняти”. Як об’єкт здійснення 
фасилітаційної взаємодії розглядаються учні, співтовариство вчителя та учня, сам педагог [12, с. 124].

F. Warihay пропонує модель структури внутрішнього досвіду особистості в контексті дослідження про-
блеми здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня. Суб’єктний досвід включений в особистісний, 
суб’єктивний, індивідуальний досвід і характеризується усвідомленістю, структурованістю, ціннісною зна-
чущістю, світоглядною орієнтацією та рефлексивністю. Ці характеристики пов’язані зі змістовно-цільовими 
і структурними особливостями здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня [18, с. 62].

L. Hart зазначає, що спрямованість фасилітації педагога може бути власне на себе, на педагогічну діяльність 
або на учня [7, с. 112], а D. Hunter, A. Bailey, B. Taylor виділяють внутрішню фасилітацію та зовнішню [8]. 
Варто зазначити про правомірність акцентування змістовно-цільових, структурних особливостей здійснення 
фасилітаційної взаємодії вчителя та учня і важливість суб’єктної спрямованості.

Щодо структурних особливостей самого процесу здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя з групою 
учнів, тобто етапів протікання даного процесу, то вчені [12; 17; 20] виокремлюють такі етапи: 1) визна-
чення проблеми дослідження; 2) виявлення передумов становлення цієї проблеми; 3) обґрунтування крите-
ріїв для оцінювання результату вирішення проблеми; 4) генерування альтернативних рішень; 5) оцінювання 
результату вирішення проблеми; 6) оцінка результатів роботи (і роль в них фасилітації).

Ідентичні погляди на хід процесу фасилітації знаходимо в А. Kiser [9, с. 86], який конкретизує методи, що 
використовуються на кожному з етапів. Зокрема, на етапі генерування пропонується залучати метод “мозко-
вого штурму”, що має свої логічні етапи. 

F. Warihay виділяє такі етапи здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня, як: обізнаність, 
пояснення ролей, установка правил [18], а D.Wardale вбачає логічну послідовність наступних етапів: пла-
нування, втручання, отримання найближчих результатів, реалізація та узагальнив їх в моделі ефективної 
фасилітації [17].

D. Hunter, A. Bailey, B. Taylor, відзначаючи особливе значення фасилітаційної взаємодії, наголошують на 
тому, що важливим під час організації цього процесу є: бути собою та вміти поставити себе на місце іншого [8].

Нині в зарубіжній теорії та практиці фасилітаційну взаємодію подають у вигляді розробленої освіт-
ньої моделі або як її складову (супровід, втручання, вплив, взаємодію тощо). Так, фасилітація розгляда-
ється в моделі втручання (S. Ghais), яка має дві базові категорії (стилю) – авторитарний і фасилітаційний.  
Ці дві базові категорії поділяться на шість категорій, які описують як особистість впливає на здійснення 
взаємодії у процесі підтримки та допомоги (допомога для вираження і подолання думок і емоцій, з якими 
особистість раніше не зустрічалася; допомога іншим для вивчення самого себе, що сприяє у становленні 
їхньої самостійності) [6].

S. Ghais розглядав у своїх дослідженнях і стилі фасилітаційної взаємодії, що включають традиційний 
ієрархічний (учитель контролює структуру, зміст, метод, програму), кооперативний прийняття рішень 
спільно зі здобувачами освіти), автономний (рішення приймаються учнями). Вчений зазначає, що спочатку 
при здійсненні фасилітаційної взаємодії слід застосовувати ієрархічний стиль, згодом – кооперативний, і, 
нарешті, – автономний [6].
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J. Maurik розроблена 4-стильна (стилі: інтелектуальний, стимулюючий, каталітичний, тренерський) 
модель фасилітаційної взаємодії, яка вимагає від учителя формування як фасилітаторських, так і лідерських 
навичок [14, с. 32]. Зарубіжні напрацювання вчених надають підстави стверджувати, що на практиці досить 
часто фасилітацію поєднують з лідерством. Так, L. Hart описує в своїх наукових доробках різницю між 
лідерством і фасилітацією [7], R. Schwarz також розрізняє “фасилітативного лідера” і “лідера” [10]. Водно-
час J. Maurik акцентує взаємозв’язок між собою ролей лідера і фасилітатора. Ці ролі схожі, коли очікується, 
що фасилітатор адаптується до групи, але також він повинен мати такий авторитет, аби змусити групу адап-
туватися до себе за необхідності [14]. F. Warihay переконливо доводить, що фасилітатор – це той, хто несе 
відповідальність за спостереженням і обізнаністю групи в їх міжособистісній взаємодії, тоді як лідери груп 
мають ще й управляти групою [18].

Сам процес здійснення фасилітаційної взаємодії (Р. Wilson, K. Harnish, J. Wright) залежить від фаз роз-
витку ролі фасилітатора. В 1950 р. виникла необхідність задіяти фасилітатора до управління груповими 
процесами. Цей підхід змінився іншою концепцією розуміння фасилітатора як особистості, яка обирає роз-
виток певного стилю поведінки, що “полегшує групі процес обмірковування і прийняття рішень разом”. 
Нині ми маємо нову роль фасилітатора – досягати поставлених результатів легше з групою однодумців [19].

Модель фасилітаційної взаємодії А. Kiser [9, с. 57] ґрунтується на тому, що фасилітація – це адаптивний 
процес, в якому головними є планування, пояснення мети, зворотний зв’язок і самооцінка. Вчений виділяє 
три рівні роз’яснювальної компетенції фасилітаторів: 1) фасилітатори, які працюють на рівні дискурсивної 
свідомості й можуть запропонувати алгоритм послідовних пояснень того, що вони роблять; 2) фасиліта-
тори, що працюють на рівні практичної свідомості – вони знають як вчити, але можуть мати труднощі при 
формулюванні дій і описі задіяних технологій; 3) фасилітатор не в змозі сформулювати обґрунтування своїх 
дій [9, с. 57–59].

У зарубіжній теорії та практиці зростає кількість досліджень, які підкреслюють важливість здійснення 
фасилітаційної взаємодії. Так, наприклад, підхід досвідченого фасилітатора R. Schwarz є вдалим прикладом 
того, що фасилітаційну взаємодію слід застосовувати на засадах людських цінностей, почуттів і принципів. 
R. Schwarz інтегрував теорію з практикою і пояснив необхідність не лише набору методів і технік, а й розу-
міння того, як і чому вони працюють для імпровізації і створення нових методів і технік, доцільних в кожній 
окремій ситуації [10].

Підтвердження значущості фасилятивності потенціалу середовища знаходимо в працях багатьох дослід-
ників. Зокрема, G. Thomas відзначає важливість створення фасилітативного середовища для становлення 
самого фасилітатора. “Учитель, для якого створені відповідні умови та середовище, сам стає фасилітатором 
для своїх учнів” [12]. Вчителі, які працюють на засадах фасилітаційної взаємодії не просто модифікують 
освітнє середовище, а докорінно перетворюють його на створення ситуації успіху [12] – підкреслюється 
фасилітаційний потенціал середовища. Варто зазначити важливість не лише особистості фасилітатора, зна-
ння методів, технік фасилітації тощо, але і необхідність створення середовища (як матеріального (облад-
нання тощо), так і морального) для здійснення фасилітаційної взаємодії й атмосфери взаємної підтримки 
і розвитку. І в створенні цього середовища повинна бути задіяна вся група, а не лише вчитель [12]. G. Thomas 
також у своїх наукових доробках відзначає, що освітнє середовище сприяє формуванню фасилітаційної 
спрямованості особистості студента, майбутнього вчителя [12].

Отже, важливим окрім впливу фасилітатора ще є й розвиток фасилітаційного потенціалу середовища. 
Водночас, як зазначає S. Ghais, щоб бути насправді дієвим, фасилітатор повинен задіяти фізичні, інтелек-
туальні, емоційні, інтуїтивні, креативні і духовні можливості здобувачів освіти [6]. Саме така комбінація 
сприятливих чинників зробить здійснення фасилітаційної взаємодії найбільш ефективною.

Вчені із університету в Сіднеї (P. Vlachopoulos, S. Janb, L. Lockyer) провели дослідження щодо ролі фаси-
літаційної взаємодії в освітньому процесі, який здійснюється дистанційно й дійшли висновків, що онлайн-
курси можуть бути настільки ж ефективними, як і традиційні курси з точки зору досягнення освітніх резуль-
татів з варіаціями в навчанні. По-друге, враховуючи рівень та характер фасилітаційної взаємодії, дискусійні 
форуми, орієнтовані на студентів, вчені стверджують, що різні ролі викладача ефективно діють в створе-
ному освітньому середовищі, особливо за відкритої дискусії [16, с. 4].

K. Winterburn, S. Smith, C. Abbott та K. Aspinwall у своєму дослідженні доводять важливість ролі та зна-
чення фасилітатора при організації навчального процесу та при створенні дієвого освітнього середовища. 
Вчені акцентують неабияку увагу саме на рефлексії та самоаналізі під час здійснення фасилітаційної вза-
ємодії вчителя та учнів [20].

Дослідники S. Vissera та D. Kreemers, беручи за основу в своєму педагогічному експерименті комуні-
каційні стратегії, дійшли висновків, що тісна співпраця між учасниками освітнього процесу сприяє нала-
годженню емоційного контакту, створенню освітнього середовища для позитивної мотивації до спільної 
діяльності учителя й учня, їх спільного особистісного зростання та самовдосконалення [15, с. 350].

Інші вчені Florence Martin, Chuang Wang, and Ayesha Sadaf з університету Північної Кароліни у своєму 
дослідженні доводять, що упровадження онлайн-курсів на засадах фасилітаційної взаємодії має вирішальне 
значення для успіху при організації освітнього процесу. Вчені упроваджували різні стратегії полегшення 
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при організації навчальних онлайн-курсів для залучення студентів. Особлива роль належала інструкторам, 
які своєчасно відповідали на запитання, своєчасно надсилали відгуки щодо завдань/проєктів тощо. Тісний 
зв’язок з інструктором-фасилітатором цінувався найвище здобувачами освіти [13].

І. Seeber досліджуючи проблему організації саме командної роботи, зазначає, що це складний процес, 
оскільки члени команди часто стикаються з надмірною кількістю ідей, мають обмежену тривалість зустрічей 
у часі й не обов’язково діляться своїми думками при розробці різних проєктів. Дослідник пропонує метод 
здійснення фасилітаційної взаємодії, що базується на фасилітаційному втручанні. Отримані дані І. Seeber 
надають підстави стверджувати, що команди з активною участю фасилітатора, яким приділяється підви-
щена увага, заохочення до обговорень, значно перевершують по ефективності своєї діяльності команди, які 
працюють без фасилітаторів [11].

Висновки. На основі проведеного наукового аналізу зарубіжних праць вчених, визначено чинники, 
які сприяють здійсненню фасилітаційної взаємодії: актуалізація фасилітаційного потенціалу освітнього 
середовища, залученість фасилітаційного потенціалу середовища, прояв фасилітативності в певній сфері 
життєдіяльності, вплив специфіки сфери на здійснення фасилітаційної взаємодії, прояв основної функції 
фасилітаційної взаємодії у різних її ракурсах. Фасилітаційну взаємодію в нашому дослідженні, спираючись 
на наукові праці зарубіжних учених визначаємо як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, в межах якої відбувається 
налагодження емоційного контакту, створення освітнього середовища для позитивної мотивації до діяль-
ності, спільне навчальне та особистісне зростання і самовдосконалення вчителя та учня. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в імплементації провідних ідей зарубіжних учених вчених 
щодо здійснення фасилітаційної взаємодії в українських закладах освіти.
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Prokopenko I. A. Research of the problem of facilitation interaction of teacher with school students in foreign 
theory and practice

The article considers the pedagogical aspects of the study about the problem teachers’ facilitation interaction with school 
students in foreign pedagogical theory and practice. The author defines the concept of “facilitation interaction” based on for-
eign works of scientists as a subject-subject interaction, within which there is an emotional contact, creating an educational 
environment for positive motivation, joint personal growth and self-improvement of teacher and student. The significant role 
played by facilitation and facilitation interaction of teachers and students in the works of foreign scientists is emphasized. The 
author expresses the opinion that the facilitation interaction is facilitated by the following factors: actualization of the facilita-
tion potential of the educational environment, involvement of the facilitation potential of the environment, manifestation of facil-
itation in a certain sphere of life, influence of the sphere on the facilitation interaction. The structural features of the facilitation 
interaction of teacher and student in foreign theory and practice are: definition of the research problem; identifying the precon-
ditions for the formation of this problem; substantiation of criteria for evaluating the result of solving the problem; generating 
alternative solutions; evaluation of the result of solving the problem; evaluation of work results (and the role of facilitation in 
them). Most foreign scholars propose to develop a model of facilitation interaction, which is based on the fact that facilitation 
is an adaptive process in which the main ones are planning, goal explanation, feedback and self-assessment. The analysis made 
it possible to identify styles of facilitation interaction, including traditional hierarchical (teacher controls the structure, content, 
method, program), cooperative decision-making together with students, autonomous (decisions are made by students).

Key words: facilitation, facilitation interaction, teacher, students, foreign experience, education, group of educators, theory 
and practice of education.
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РОДИННА ЛЕКСИКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ 
(КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ)

Зреалізовано методику послідовної підтримки процесу вивчення досліджуваних одиниць у площині рідної та інозем-
них культур (комунікативно-діяльнісний аспект). Акцентовано увагу на можливості запозичення закордонних підходів 
до викладання з метою оптимізації навчального-виховного процесу та сприяння його максимальної ефективності. 
Зокрема, запропоновано обговорення та інтеграцію відповідних творчих матеріалів шкільних олімпіад із іноземної 
мови в контекст досліджуваної розвідки; здійснення діалогів; написання листів, тощо. Крім того, дібрано інформа-
цію текстового забезпечення, як-от: особливості святкування традиційних свят іншими народами, поради психологів 
щодо стадій розвитку сімейних стосунків у контексті вивчення родинних номінацій, аналіз статистики розлучень 
і подібне. Тобто, спроектовано ефективність формування родинної лексичної компетенції засобами рідної та інозем-
них мов, допоміжними текстовими напрацюваннями.

Серед умов, які забезпечували результативність комунікативно-діяльнісного підходу під час вивчення родинної 
лексики в аспекті досліджуваного питання, визначено формування духовної потреби внутрішньої та міжкультурної 
комунікації; прагнення пізнати нове; здійснювати компаративний аналіз лінгвістичних явищ на прикладі декількох 
мов. Запроваджено практику ведення словника номінацій досліджуваного характеру, з’ясування спільних та відмінних 
закономірностей називання, творчий погляд на застосування елементів СІТ у контексті вивчення родинної лексики.

Зроблено висновки про перспективність використання комунікативно-діяльнісного підходу та можливості інтен-
сифікації процесів засвоєння досліджуваних одиниць у площині рідної та іноземних мов, наприклад: моделювання між-
культурного полілогу; залучення до вивчення національних і міжнародних проблем; формування навичок толерантного 
спілкування з представниками різних культур.

Ключові слова: родинна лексика, комунікативно-діяльнісний підхід, родинна лексична компетенція, дискурс культу-
ри, компаративістика, бікультурний шлюб.

Співпраця з європейськими народами є складовою становлення української державності, реформування 
національної освіти та здобуття нових перспектив для навчального процесу. Для прикладу, нині планується 
розробка програми виховання української молоді, ціннісними орієнтирами для якої були і українська освіта, 
наука, культура, християнська мораль і етика, українська демократична правова держава в європейському 
економічному просторі [1, с. 31–32]. Така система неперервної мовної підготовки, на думку Л. І. Мацько, 
повинна надавати можливість опанувати рідну (національну) мову і вивчати іноземні з метою формування 
мовної культури, компетенції, толерантного ставлення до інших цивілізацій із перспективою виходу в зару-
біжний мовний простір [1, с. 36–37]. Утім, поділяємо міркування С. Ф. Русової про те, що усяка іноземна 
мова є найкращим ключем до розуміння іноземного народу, і навчання її завжди одночасно з географією 
якогось чужого краю, літературою, життям, психологічними рисами того народу, його відносинами з укра-
їнським, і порівнянням природи, економічних умов [3, с. 253]. 

Актуальність нашої розвідки полягає в тому, щоб розкрити деякі європейські тенденції методики викла-
дання рідної мови з метою оптимальної реалізації подібних підходів під час вивчення родинної лексики 
в школах України. До того ж варто зауважити, що пізнання менталітету різних народів розширює кордони 
для максимального розуміння власного. 

Мета статті – розкрити роль і значення вивчення родинної лексики в контексті рідної та іноземних мов, 
зокрема німецької.

Упродовж віків найціннішим осередком існування для кожної людини залишається родина. Без неї 
не може бути громади, народу, нації; це своєрідний внутрішній показник потенціалу та рівня добробуту 
певної країни. 

Європейський і осібний досвід вчить, що людина є сильнішою завдяки зв’язкам із сімейними традиціями, 
історичною пам’яттю поколінь. Саме в такому найближчому оточенні особистість здобуває досвід і переду-
мови для формування практики подальшої комунікації значно ширших просторових масштабів. Наприклад:

 – базову безпеку, безпосереднє (безумовне) прийняття;
 – відчуття єдності частин цілого;
 – уявлення про поняття родинної атмосфери та її складників;
 – досвід комунікації; діяльності між декількома поколіннями, які стають запорукою подальшої здат-

ності налагодження стосунків із ровесниками та представниками різних культур, націй;
 – авторитетність соціально необхідної поваги до праці близьких і оточуючих людей, турботи про членів 

родини, тощо;
 – оптимізм, здатність бути творцем власного щастя.

Метод є шляхом досягнення визначеної мети. Так, практика інтернаціональної лінгвістичної школи 
Tandem München (Kurfürstenplatz, 5) надає важливого значення пріоритетним каналам надходження інфор-
мації, оскільки саме вони (за їхніми переконаннями) здатні сприяти максимально високій результативності 
навчального процесу (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Співвідношення ефективності сприйняття та засвоєння інформації залежно від каналів  

її надходження (за матеріалами інтернаціональної лінгвістичної школи)
Однотипний канал (рівень засвоєння у відсотках)

Читання Слухання Зорове сприйняття
10 % 20 % 30 % 

Комбіновані канали сприйняття та засвоєння інформації
Поєднання слуху та зору Самостійне мовлення (комунікація) Виконання певного виду діяльності

50 % ефективності 70 % ефективності 90 % ефективності

Себто, згідно з даними наведеної таблиці, маємо право говорити про результативність комунікативно-
діяльнісного підходу в контексті опрацювання досліджуваної інформації. Спілкування, реалізоване за 
чітким напрямом діяльності є запорукою успішності навчального процесу; формування мовної лексичної 
компетенції, наприклад: проговорювання (монолог, діалог, усний твір); розігрування сценаріїв, складання 
проєктів, тощо. Подібні спостереження поділяє китайська народна мудрість, яку охоче цитують її представ-
ники після тривалого досвіду взаємодії: “Розкажи мені – і я забуду; покажи мені – і я запам’ятаю; навчи мене 
(словом і ділом) – і я навчуся”.

Важливим фактором визначаємо актуальність академічної інформації, можливість її практичного засто-
сування у реальному житті. Так, конкретні чинники необхідності навчального матеріалу значно підвищують 
мотиваційну складову інтеракційного процесу. Водночас має бути місце новітнім поглядам крізь призму 
компаративного аналізу викладання мов чи розділів; здійснення своєрідного міжкультурного полілогу в кон-
тексті вивчення родинної лексики. Приміром, наведемо зразки творчих завдань шкільної олімпіади з німець-
кої мови, які можуть бути інтегровані в площину вивчення досліджуваних одиниць (додаємо розширений 
список запитань, які не проілюстровано німецькою):

І. Wie verstehen Sie die Rolle der Familie in der modernen Welt?/ Як Ви розумієте роль сучасної сім’ї в світі? 
(Скласти усне/ письмове повідомлення; апробувати діалог; взяти інтерв’ю тощо).

Berücksichtigen Sie dabei folgende Punkte: / Враховуйте такі моменти:
 – Was ist für Sie persönlich “gute” bzw. “schlechte” Erziehung? / Що для Вас особисто є “добре” та “погане” 

виховання? Які родинні номінації Ви пов’язуєте з виховним процесом у сім’ї? / Відповідь аргументуйте.
 – Sehen Sie Unterschiedene in der Erziehung zwischen Deutschland und der Ukraine?/ Чи бачите Ви різницю 

виховання в Німеччині та Україні? Дослідіть дане питання в контексті використання відповідних родинних 
номінацій.

 – Was halten Sie von der Parole “Erzieht die Erzieher” / Як Ви розумієте гасло “Навчайте вихователів”. Чи 
повинні вчитися батьки в дітей? 

 – Viele Menschen sagen, dass die Familie im Leben wichtig ist. Sind Deine Eltern wichtig für Dich? Warum? / 
Багато людей кажуть, що сім’я в нашому житті є дуже важливою. Наскільки вагомі для Вас Ваші батьки? 
Чому? (Напишіть трір-роздум із використанням родинної лексики).

 – Hast Du Geschwister? Wie alt sind sie? Was machen sie? Helfen sie dir? / Чи маєте Ви брата чи сестру? 
Скільки їм років? Що вони роблять? Чи допомагають вони Вам? (діалогічна форма взаємодії з можливим 
використанням проєктної презентації родини та відповідних номінацій).

 – Oder hat es Vorteile, ein Einzelkind zu sein? / Чи є переваги бути єдиною дитиною в сім’ї? Обміркуйте 
переваги та недоліки таких сімей.

ІІ. Beruf. Erzählen Sie über die Berufe in Ihrer Familie / Професія. Розкажіть про спеціальності у Вашій 
родині.

Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter) von Beruf? / Яка професія Вашого батька (матері?)
Was möchten Sie werden? Ким Ви хочете стати? / Чи характерна для Вашої сім’ї професійна династія? 
Welche Vor- und Nachteile hat dieser Beruf? / Які переваги та недоліки цієї професії?
Was ist für Sie Wichtiger: eine Arbeit, die Spaß macht, oder eine Arbeit, bei der man viel Geld verdient? / Що 

для Вас важливіше: робота, яка приносить задоволення чи робота, де Ви заробляєте багато грошей? Поєд-
нання професійного та сімейного щастя?

ІІІ. Die Familie spielt im Leben jedes Menschen eine entscheidende Rolle. Nehmen Sie Stellung dazu. Gehen 
Sie dabei auf folgende Punkte ein: / Сім’я відіграє вирішальну роль у житті кожної людини. Наведіть приклад, 
розкриваючи наступні пункти:

 – Wie groß ist Ihre Familie? / Наскільки велика Ваша сім’я?
 – Was verbindet die Menschen in den Familienkreis? / Що об’єднує людей в сімейному колі?
 – Kann man heute ohne Familie leben? / Чи можна сьогодні жити без родини?
 – Können die jungen Leute in der Regel unabhängig von der Meinung ihrer Eltern entscheiden? / Чи мають 

право молоді люди, як правило, незалежно від думки батьків вирішувати особисті проблеми?
 – Welchen Einfluss kann die Familie auf das Leben eines Menschen und seine Weltanschauung machen? / 

Який вплив може мати родина на життя та світогляд людини?
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ІV. Thema “Familie” / Тема “Сім’я”.
Heute gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dass sich Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenlernen: am 

Arbeitsplatz, auf Reisen, beim Studium oder in der Nachbarschaft. / Сьогодні існує чимало можливостей для 
того, щоб люди з різних культур познайомилися: на роботі, в подорожі, на навчанні чи в околицях. So 
entstehen immer mehr bikulturelle Familien. / Ось так зароджуються бікультурні родини.

Schreiben Sie einen Lesebrief an die Redaktion der Jugendzeitschrift “Vitamin de”. / Напишіть листа до редак-
ції молодіжного журналу “Vitamin de”. Berücksichtigen Sie dabei folgende punkte / Розгляньте наступні пункти:

 – Welche Vor- und Nachteile können Sie sich für eine bikulturelle Familie vorstellen? / Які переваги та недо-
ліки бікультурних родин Ви можете навести? 

 – Wie werden diese Familien in unserem Land betrachtet, positive oder eher mit Vorbehalten? / Як ці сім’ї 
сприймають у нашій країні: позитивно чи із застереженням?

 – Haben Sie Bekannten oder Verwandten, die auch in den bikulturellen Familien leben? / Чи є у Вас знайомі 
чи родичі, які живуть у бікультурних родинах?

Особливого значення для формування світогляду сучасного покоління відіграє здобуття досвіду життя 
інших народів, їхніх традицій та побуту в контексті вивчення родинної лексики. Приміром, на законодавчому 
рівні Китаю прийнято закон про планування родини, тобто обмежено права батьків мати більше, ніж одну 
дитину. Принагідно зауважимо, що для цієї нації характерна досить велика сімейна чисельність та доміну-
юча роль батька. Чоловіки повинні мати такі характеристиками, як-от: силу, розум, статність (порівняно 
з китайськими жінками). Представниці прекрасної половини, як правило, відповідають національному ета-
лону витонченості, чистоти, добра, внутрішнього багатства та розуму. Жителі Китаю надають вагомого зна-
чення місячному календареві, згідно якого визначають цикл буднів і свят. Загальнообов’язковим є родинне 
святкування Нового року, бо саме в цей час відбувається об’єднання сім’ї, відвідування батьків та сумісне 
пошанування предків. Усі члени родини беруть посильну участь у приготуванні святкової вечері: жінки, 
чоловіки, люди похилого віку, діти, – всі вносять посильну лепту в спільне торжество. 

У цей період прибирають дім, очищають простір для світлих моментів і приємного обміну подарунками; 
моляться про родинне щастя, здоров’я, добро та фінансове благополуччя. Підносять презенти, як правило, 
парного характеру, які символізують єдність і сімейну гармонію. Застілля супроводжують піснями, спога-
дами та сподіваннями, сумісним переглядом телепередач, салютів, феєрверків, загальновідомих світлових 
шоу та традиційних фестивалів. Представники цієї нації зазначають, що держава береже їхній розум, забо-
роняючи користування соціальними мережами та меседжерами. Із рідними чи друзями вони мають право 
спілкуватися через мобільну комунікаційну систему для передачі текстових і голосових повідомлень, роз-
робленою китайською компанією Tencent “We Chat”.

Доволі нетрадиційним визначаємо новорічний ритуал поклоніння предкам. Навіть дотепер (інформацію 
взято зі спілкування зі студентами) у Китаї старанно виготовляють паперові макети ідеальних будинків, 
машин, необхідної кількості грошей та демонструють їх на всесвітньовідомих виставках у Парижі. Ці атри-
бути привселюдно спалюють, приносячи таким чином дар померлим родичам.

Досвід Германії є не менш цікавим. 64 % практичних німців уважають, що причиною для одруження 
є обіцянка кохання своєму партнерові / – ці перед свідками; 40 % – щоб бути фінансово захищеним; 36 % – 
переконані, що офіційність церемонії є символом справжності родини [4, с. 19]. На законодавчому рівні, 
одруження в останній місяць року надає можливість новоспеченому подружжю сплачувати податок за одну 
особу, а не за двох за попередній рік. Така перспектива, переконують місцеві жителі, змушує до узаконення 
стосунків навіть затятих одинаків чи ті пари, які досить тривалий час проживали неофіційно. Ще: непо-
далік від Мюнхена, в містечку Gauting (Баварія) поблизу від вулиці am Wurmufer довелося спостерігати 
неординарний погляд родинних традицій. Подружжя досить поважного віку розмістило на своєму подвір’ї 
стовбур дерева, на якому власноруч розташувало фігури строкато розфарбованих сердець із інформацією 
про дати народження, вагу та зріст онуків. На самісінькій верхівці досить зворушливо зазначено: “Herzlich 
Willkommen”. Вражали німецькі сімейні звичаї Mein erster Adventskalender, традиції їхнього родинного від-
криття, фотоальбоми з перспективою побудови генеалогічного дерева, тощо.

У контексті розвідки пропонуємо започаткувати практику ведення словника номінацій досліджуваних 
лексем різними мовами (див. табл. 2).

Таблиця 2
Родинні номінації в рідній та іноземних мовах

№ 
з/п

Назва родинної  
лексичної номінації  
українською мовою

Німецькою / мовний 
коментар (за потреби) Англійською Французькою Італійською Китайською

1. Мама die Mutter Mum Maman Mamma 媽咪

2. Тато Der Vater Dad Papa Papà 爸

3. Чоловік
Der Ehemann /  

дослівний переклад – 
близький чоловік

Man Homme Uomo 男子
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 Продовження таблиці 2

4. Дружина
Die Ehefrau /  

дослівний переклад – 
близька жінка

Wife Femme Moglie 妻子

5. Брат Der Bruder Brother Frère Fratello 哥哥

6. Сестра Die Schwester Sister Sœur Sorella 妹妹

7. Двоюрідний брат Der Cousin Cousin Cousin Cugino 表哥

… … … … … … …

У руслі подібних здобутків акцентуємо увагу на можливості використання сучасної інформації, як-от: 
уроків шлюбу від дружини 44-го президента США Мішель Обами; досвід психологів.

Зокрема, останні переконані в тому, що 80 % розлучень можна було б уникнути, за умови інформування 
подружжя про сім стадій розвитку сімейних відносин. Радимо старшокласникам розподілити номінації 
родинних лексем (НРЛ) за відповідними періодами взаємостосунків:

1. Цукерко-букетний етап (триває близько 18 місяців). Наділяє всесвіт яскравими фарбами з легким ефек-
том наркотичного сп’яніння. Партнер видається найцікавішим об’єктом у світі / НРЛ – дівчина / хлопець; 
наречена / наречений; дружина / чоловік.

2. Період перенасичення. Характерний тверезий погляд на стосунки та партнера, вщухання почуттів 
і поступове звикання один до одного з більш природною поведінкою / НРЛ – дружина / чоловік; мама / тато.

3. Етап відрази. На жаль, його неможливо уникнути. Це етап сварок і виявлення недоліків. Більшість 
ухвалює рішення про розтавання або розлучення. Проте за умови такого варіанта розвитку подій партнери 
починають будувати інші стосунки, у яких знову долають лише три стадії, якщо не здатні перейти до іншого 
етапу разом / НРЛ – дружина / чоловік; мама / тато.

4. Фаза терпіння. Обидва партнери набувають мудрість, оскільки починають усвідомлювати, що сварки 
закінчуються, а стосунки необхідно продовжувати. Отже, подружжя здобуває мудрість / НРЛ – дружина / 
чоловік; мама / тато; бабуся / дідусь.

5. Етап боргу (поваги). Це – етап справжнього кохання, оскільки до цього його просто не було. Партнери 
не лише розуміють свої обов’язки, а й те, що вони можуть дати своєму подружжю / НРЛ – дружина / чоловік; 
мама / тато; бабуся / дідусь.

6. Стадія дружби. Близькість і довіра, які є сходинкою до наступного етапу / НРЛ – дружина / чоловік; 
мама / тато; бабуся / дідусь.

7. Етап справжнього кохання. До цього періоду йдуть довгий час через складні життєві ситуації та пери-
петії. Подружжя не керується егоїзмом чи забобонами / НРЛ – дружина / чоловік; мама / тато; бабуся/ дідусь.

Така інформація дозволяє ще в школі переосмислити досвід дитячих казок і “Синдром невиправданих 
сподівань” у майбутньому, позаяк саме доросле життя потребує значної духовної роботи, розвитку, терпля-
чості, тощо. 

Ще: у газеті “Експрес” від 23.08.2015 року провідним науковим співробітником Інституту демографії 
та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Л. І. Слюсар зазначено: “Рівень розлучень в Україні сягає 
61 %, тобто розпадається більша половина пар, у зв’язку з чим Україна посідає перше місце у Європі” [2]. 
Пік, на думку соціологів, припадає на перші роки подружнього життя, а саме: від 3-х місяців до півтора року. 
Названо й п’ятірку найпоширеніших причин, які, на жаль, не аналізують у шкільній програмі в контексті 
текстового-інформаційного забезпечення відповідного матеріалу:

1) алкоголізм (59 % через який розпадається кожна п’ята родина); у 2012 році Україна посіла третє місце 
в світі за середнім споживанням горілки на особу після Росії та Білорусі;

2) матеріальні труднощі (15 %);
3) зрада та ревнощі (12 %);
4) незадоволення інтимними стосунками (5 %);
5) несприятливі житлові умови (5 %);
6) неможливість мати дітей (4 %).
Тобто наведена модель демонструє неготовність молоді будувати стосунки, що накладається на кризи 

подружнього життя та “Синдромом невиправданих сподівань”, згаданий нами раніше. Проте, саме в стар-
шій школі варто говорити про вироблення навичок спільного долання труднощів; прагнення до збереження 
сімейних традицій і запозичення досвіду різних країн із метою збереження власної сім’ї.

Висновки. Отже, вивчення досліджуваних одиниць у контексті української та іноземних мов сприяє 
формуванню родинної лексичної компетенції в досить життєвому руслі; толерантного ставлення до різних 
культур; усвідомленого сприйняття власного життя зі здатністю долати як внутрішні так і міжмовні бар’єри.

Використана література:
1. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі: навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікацій-

ного рівня “магістр”. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.
2. Мороз М. Україна – на першому місці в Європі за кількістю розлучень. Експрес онлайн. URL: https://expres.online/archive/

main/2015/08/23/148726-ukrayina-pershomu-misci-yevropi-kilkistyu-rozluchen (дата звернення 28.03.2019).



131

Випуск 74’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

3. Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн. 2. За редакцією Є. І. Коваленко; Упоряд., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пін-
чук. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.

4. Buscha A., Raven S., Szita S. Erkundungen Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. 
Schubert-Verlag Leipzig, 2019. 263 s.

References:
1. Matsko L. (2009) Ukrainska mova v osvitnomu prostori: navchalnyi posibnyk dlia studentiv-filolohiv osvitno-kvalifikatsiinoho 

rivnia «mahistr» [Ukrainian language in the educational space: a textbook for students-philologists of educational and qualification 
level «Master»]. – K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009. 607 s. [in Ukrainian].

2. Moroz M. Ukraina – na pershomu mistsi v Yevropi za kilkistiu rozluchen /Maryna Moroz / Ekspres onlain. – Rezhym dostupu 
do hazety: https://expres.online/archive/main/2015/08/23/148726-ukrayina-pershomu-misci-yevropi-kilkistyu-rozluchen (data 
zvernennia: 28.03.2019).

3. Rusova S. (1997) Vybrani pedahohichni tvory: U 2 kn. Kn.2 [Selected pedagogical works: In 2 books. Book 2]/ Sofiia Rusova / 
Za redaktsiieiu Y. I. Kovalenko; Uporiad., prym. Y. I. Kovalenko, I. M. Pinchuk. – K.: Lybid, 320 s. [in Ukrainian].

4. Buscha A., Raven S., Szita S. (2019) Erkundungen Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachni-
veau B2. – Schubert-Verlag Leipzig. 263 s.

Rudiuk T. V. Family vocabulary in the context of Ukrainian and foreign languages (communicative-activity aspect)
The article implements the method of consistent support the process of studying the investigated units in the field of native 

and foreign cultures (communicative-activity aspect). Emphasis is placed on the possibility of borrowing foreign approaches 
for teaching in order to optimize the educational process and promote its maximum effectiveness. In particular, it is proposed to 
discuss and integrate the relevant creative materials of school competitions in foreign languages in the context of the research; 
holding a conversation; writing letters, etc. In addition, the information of text support was selected, such as: features of cel-
ebrating traditional holidays in different countries, psychologists ̓ advice about the stages of development family relations in 
the context of studying family nominations, analysis of divorce statistics, etc. The efficiency of formation family lexical compe-
tence by means of native and foreign languages and additional text resources is projected.

Among the conditions that ensured the effectiveness of the communicative-activity approach during the study family vocabu-
lary in the aspect of the researched problem, the formation spiritual need of internal and intercultural communication is; desire 
to learn something new; to carry out the comparative analysis of linguistic phenomena on the example of several languages are 
determined. The practice of maintaining the dictionary of studied nominations, clarification of common and different patterns 
of naming, creative use IT in the context of the study family vocabulary were offered.

Conclusions are made about the prospects of using the communicative-activity approach and the possibility of intensifica-
tion the processes of assimilation the studied units in the plane of native and foreign languages, for example: modeling inter-
cultural polylogue; involvement in solving and researching national and international problems; formation the skills of tolerant 
communication with representatives of different cultures.

Key words: family vocabulary, communicative-activity approach, family lexical competence, cultural discourse, compara-
tive studies, bicultural marriage.
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ПЕРЕХІД НА СТРУКТУРОВАНІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ  
ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВКУ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Статтю присвячено дослідженню проблеми модернізації змісту, методів і форм організації навчання в аспіран-
турі, спрямованого на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Особлива увага приділяється 
аналізу провідних позицій науковців щодо правомірності й доцільності уведення в аспірантурі структурованих освіт-
ньо-наукових програм, а також особливостей їх впливу на процес і прикінцевий результат підготовки здобувачів тре-
тього – освітньо-наукового рівня вищої освіти. Виокремлено суть трьох концептуальних позицій щодо модерніза-
ції освітнього процесу аспірантури, умовно означених як “дисертаційна”, “академічна” й “інтегральна”. Найбільш 
конструктивною видається інтегральна позиція, згідно якої упродовж навчання в аспірантурі здобувач зобов’язаний 
виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути компетентності, достатні для продукування нових 
ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти мето-
дологією наукової та педагогічної діяльності, провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення, а також захистити дисертацію. Доведено, що перехід в аспірантурі на 
структуровані програми згідно специфіки кожної із спеціальностей вимагає трансформації освітньо-наукового серед-
овища закладу вищої освіти на засадах андрагогічного підходу, здатного в максимальній мірі враховувати інтелекту-
альні, вікові, гендерні й індивідуальні особливості здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, а також їхні 
наукові, соціокультурні, особистісні й професійні інтереси й потреби. З’ясовано, що впровадження освітньо-наукових 
програм, в яких освітній складовій відведено чільне місце, потребує застосування нових освітніх технологій, зокрема 
таких, які враховують настанови андрагогічного підходу. Мета андрагогічного підходу полягає у проєктуванні такого 
розвивального освітньо-наукового середовища аспірантури, яке засновано на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, що про-
буджує здатність аспірантів діяти відповідно актуальній чи перспективній освітній ситуації. Для цього суб’єкти, 
які здійснюють діяльність по викладанню навчальних дисциплін в аспірантурі, повинні набути властивостей фахівців-
андрагогів, здатних до виконання рольових функцій консультанта, наставника, супервізора, модератора, фасиліта-
тора, медіатора. Ці рольові функції забезпечують ефективність навчання, управління, консультування, педагогічно-
го супроводу й відповідної корекційної роботи з аспірантами різного віку як дорослими людьми шляхом дотримання 
відповідних андрагогічних принципів. Останні орієнтують здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 
усвідомлення себе в ролі самовизначених дорослих та зрілих суб’єків освітньо-наукової діяльності, шляхом свідомого 
відчуття власних освітніх та соціокультурних потреб, актуалізації пізнавальних та наукових інтересів, сприяючи 
їхньому успішному особистісно-професійного саморозвитку й досягненням.

Ключові слова: освітньо-наукова програма, андрагогіка, андрагогічний підхід, аспірантура, підготовка здобувачів 
вищої освіти, доктор філософії.

Згідно з провідними державними нормативно-правовими документами (закони України “Про освіту”, 
“Про вищу освіту”, “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної творчості”, “Про 
наукову і науково-технічну діяльність”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті, наказ 
Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти 
України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2021 року”), пріори-
тетна сфера в науково-інноваційному, соціально-економічному і культурному розвитку Української держави 
належить висококваліфікованим випускникам закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, підготовку 
яких здійснюють соціальні інститути магістратури, аспірантури й докторантури. Завдяки модернізаційним 
перетворенням й трансформації національної системи вищої освіти в контексті вимог європейської рамки 
кваліфікацій, яка орієнтує на здійснення якісної підготовки здобувачів за першим – бакалаврським, другим – 
магістерським та третім – освітньо-науковим рівнями, можливе суттєве зміцнення інтелектуально-творчого, 
соціально-економічного й духовного потенціалу нації, необхідного для подальшого перспективного розви-
тку вітчизняної науки і техніки, збереження й примноження скарбів соціокультурної спадщини. 

Ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань учених щодо модернізації національної сис-
теми вищої та післядипломної освіти (В. Андрущенко, М. Винницький, С. Квіт, Л. Кондрашова, В. Кре-
мень, В. Луговий, Н. Ничкало), вдосконалення форм і методів підготовки й атестації науково-дослідниць-
ких та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру (Б. Авраменко, О. Бухнієва, М. Гагузов, К. Корсак, 
О. Поживілова, Г. Сомбаманія, Ж. Таланова, Г. Хижна, О. Цокур) уможливило виявлення суперечності між:

– постійно зростаючими вимогами до професіоналізму особистості й діяльності випускників закладів 
вищої освіти та недостатньою відповідністю змісту, форм і методів їхнього навчання в аспірантурі провід-
ним настановам андрагогіки як сучасної теорії освіти дорослих [3, c. 89]; 

– посиленням інтересу аспірантів до концептуально-методологічних, морально-етичних й техніко-тех-
нологічних аспектів здійснення науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності в умовах розви-
тку інформаційного суспільства та недостатнім використанням освітніх технологій, заснованих на засадах 
андрагогічного підходу [1, c. 21]; 
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– потребою вдосконалення якості підготовки докторів філософії відповідно європейським критеріям сту-
дентоцентрованого навчання та обмеженим використанням андрагогічних принципів, форм і методів, які 
забезпечують ефективність їхньої самоосвітньої діяльності [7, c. 50].

Наявність означених суперечностей зумовлює необхідність дотримання головних настанов андрагогіч-
ного підходу під час підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі й більш 
інтенсивного використання його засобів при створенні розвивально-діалогічної моделі освітньо-наукового 
середовища закладу вищої освіти, заснованого на міжособистісній та рефлексивній взаємодії його провід-
них суб’єктів. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання в аспірантурі засобів і настанов андраго-
гічного підходу у процесі організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закла-
дах вищої освіти, навчання в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним пла-
ном для кожної спеціальності з метою здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компе-
тентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також оволодіння методологією наукової та педагогічної 
діяльності шляхом проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення, й захисту дисертації [6]. Це свідчить про те, що в сучасних державних 
нормативно-правових документах йдеться про необхідність підготовки у вітчизняних закладах вищої освіти 
нового типу фахівців-європейців – докторів філософії за певними спеціальностями, на відміну від тради-
ційної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що відбувалася в Україні 
до 2016 р. відповідно Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів [5]. 

Суттєво й те, що, починаючи з 2016 р., коли вперше в Україні розпочалося ліцензування освітньо-науко-
вих програм, навчальний план для кожної спеціальності аспірантури в своїй структурі почав передбачати 
не тільки традиційну – наукову складову, яка в попередні роки в нашій країні вбачалася провідною при під-
готовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, але й нову – значно розширену освітню 
складову. Освітня складова освітньо-наукової програми (обсягом 30-60 кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи), згідно графіку навчального процесу, має бути представлена цілим 
переліком навчальних дисциплін з уточненням обсягу й послідовності їх вивчення, виокремленням форм 
проведення навчальних занять та способів поточного і підсумкового контролю, на відміну від складання 
трьох іспитів кандидатського мінімуму в попередні роки функціонування вітчизняної аспірантури. 

Як наслідок, згідно із сучасним графіком організації навчального процесу в аспірантурі, освітній склад-
ник освітньо-наукової програми в єдності аудиторної (1/3 часу) та самостійної роботи аспірантів (2/3 часу), 
здебільшого почав охоплювати їхню навчальну діяльність на протязі трьох-п’яти семестрів із восьми, що 
визначається кожним закладом вищої освіти самостійно [6]. Відповідно до освітньо-наукової програми, 
Індивідуальний навчальний план аспіранта, за погодженням із науковим керівником та керівником від-
повідного факультету чи підрозділу, має містити перелік загальних (обов’язкових), а також таких дисци-
плін за вибором в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, які 
пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. Отже, всі аспіранти, незалежно від форми навчання 
(очна, вечірня, заочна), зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та під-
сумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом та освітньо-науковою програмою 
аспірантури закладу вищої освіти.

Варто зазначити, що проліцензовані у 2016 р. вітчизняними закладами вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акреди-
тації освітньо-наукові програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, розраховані 
на 4 роки, передбачають набуття ними певних компетентностей відповідно до Національної рамки квалі-
фікацій в обсязі кредитів ЄКТС, а також відповідно до затверджених стандартів вищої освіти, серед яких:

– глибинні знання із спеціальності (групи спеціальностей), за якою аспірант проводить дослідження, 
зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку 
та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного 
наукового напряму;

– загальнонаукові (філософські) компетентності, спрямовані на формування системного наукового світо-
гляду, професійної етики, академічної доброчесності та загального культурного кругозору;

– універсальні навички дослідника, зокрема з усної та письмової презентації результатів власного науко-
вого дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяль-
ності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проєктами та складення пропо-
зицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

– мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 
іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 
формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності [4].

Аналіз практичного впровадження освітньо-наукових програм, розрахованих на підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії, засвідчує, що це закономірно призвело до проєктування й екс-
периментальної перевірки міри ефективності самостійно розроблених в кожному закладі вищої освіти 
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альтернативних моделей організації освітнього процесу в аспірантурі, що стало предметом гострої дис-
кусії українських науковців, а також наукових керівників аспірантів та гарантів освітньо-наукових програм. 
Проведене опитування фахівців, задіяних у реалізації освітньо-наукових програм закладів вищої освіти 
м. Одеси та Одеської області, дає всі підстави для виокремлення трьох провідних позицій щодо розуміння 
ними цільової спрямованості функціонування сучасної аспірантури. Серед них:

– прибічники традиційного, так званого “дисертаційного” підходу, пов’язуючи навчання в аспірантурі 
переважно зі здобуттям особою наукової освіти, розглядають цей процес переважно в контексті розвитку 
її здібностей до наукової творчості шляхом виконання й захисту дисертаційного дослідження на основі 
пошуку нових наукових фактів, розробки авторських моделей, обґрунтування певних концепцій, теорій. 
Вони вважають, що цільовою спрямованістю аспірантури як кузні наукових та науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації є залучення талановитої молоді до опанування спадщини наукових шкіл та організа-
ція науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, яка передбачає 
обов’язковий захист ними дисертації. Через це вони переконані, що освітня складова підготовки докторів 
філософії, розрахована на опанування ними цілого переліку загальних дисциплін, далеких від тем їх науко-
вих досліджень, розрахованих на 30–60 кредитів, зайва, тому що опанування значного переліку навчальних 
дисциплін упродовж тривалого часу (5 семестрів), відчутно відволікає аспірантів від підготовки й своєчас-
ного захисту дисертації;

– представники альтернативного – “академічного” підходу наполягають на тому, що сучасна модерніза-
ція аспірантури сприяє її трансформації як найвищої ланки ступеневої й, одночасно, неперервної освіти, яка 
сприятиме підготовці висококваліфікованих й професійно компетентних кадрів дослідницької спрямова-
ності, але яка не повинна бути націлена на обов’язковий захист кандидатської дисертації. Фахівці виходять 
з того, що в наступний час спостерігається суттєве зниження наукової активності аспірантів, а також невід-
повідність їхнього працевлаштування набутим дослідницьким компетенція. В разі закінчення аспірантури 
без захисту дисертації, враховуючи працевлаштування випускників в академічних установах та організа-
ціях, на їхню думку, доцільно присвоювати випускникам кваліфікацію “Викладач-дослідник”, якщо вони 
мають досвід опублікування статей, виступів на наукових конференціях і впровадження авторських науко-
вих проєктів або науково-методичних розробок;

– фундатори “інтегрального”, “кваліфікаційного” підходу розглядають навчання в аспірантурі як дуаль-
ний процес актуалізації саморозвитку особистості в науково-дослідницькій діяльності та організації освіт-
ньо-наукового простору з метою набуття нею певних універсальних навичок, загальних та професійних 
компетентностей, що забезпечують здатність продукування нових ідей та розв’язання комплексних про-
блем у галузі професійної, дослідницької та інноваційної діяльності. Вітаючи загалом перехід аспірантури 
на структуровані – освітньо-наукові програми, вони підтримують ідею про необхідність вдосконалення 
й розширення їх освітньої складової, яка, згідно напряму науково-дослідницької роботи аспіранта, повинна 
дуже ретельно підбиратися, враховуючи профіль та специфіку його наукових інтересів, мотивів досягнення 
й соціокультурних потреб, інтелектуальних здібностей, потенціальних можливостей, а також певних осо-
бистісних обмежень. Це, на думку фахівців, дозволить на підставі місії наукової школи та традицій універ-
ситету, більш оптимально спланувати освітньо-професійну траєкторію розвитку випускника аспірантури як 
висококваліфікованого фахівця, який володіє філософсько-світоглядними, науково-дослідницькими й ана-
літичними компетенціями, що забезпечують його високу професійну мобільність й конкурентноздатність 
на академічному ринку праці, а також затребуваність й певні переваги в інших, неакадемічних сферах інте-
лектуальної діяльності. Через це, провідною основою підготовки аспірантів як докторів філософії в певній 
галузі науки має бути навчання через, в контексті й у процесі наукового дослідження (яке за своїм обсягом 
повинно скласти лише необхідну частку індивідуального плану), а також цілеспрямована науково-дослід-
ницька діяльність, спрямована на підготовку й захист дисертації. 

Отже, дотримуючись думки науковців, які ініціюють модернізаційні зміни аспірантури в контексті наста-
нов інтегральної позиції, очевидно, що впровадження освітньо-наукових програм, в яких освітній складовій 
відведено чільне місце, потребує застосування нових освітніх технологій, зокрема таких, які враховують 
настанови андрагогічного підходу [9, с. 51]. Останні орієнтують здобувачів вищої освіти рівня доктора філо-
софії на усвідомлення себе в ролі самовизначених дорослих та досить зрілих суб’єків освітньо-наукової 
діяльності, шляхом свідомого відчуття власних освітніх та соціокультурних потреб, пізнавальних та науко-
вих інтересів, що задовольняються на рівні третього – освітньо-наукового рівня вищої освіти, сприяючи 
їхньому особистісно-професійного саморозвитку й досягненням. 

На нашу думку, сучасний рівень розвитку теорії андрагогічного підходу дозволяє в повній мірі врахову-
вати певні закономірності організації особливого – освітньо-наукового процесу, що відбувається в аспіран-
турі, спрямованої на підготовку здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії, відображуючи діалектику 
їхньої суб’єктної позиції як дорослої людини: 

– власна зацікавленість освітньою послугою означає розуміння сутності своїх освітніх проблем, які 
мають бути конструктивно вирішені в освітньому процесі; 

– реальність очікувань від особистої участі в навчальному процесі, їх коректування впродовж професій-
ного самовизначення викликає позитивний настрій та спонукає на активну самоосвітню діяльність; 
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– дотримання відносин довіри, міжособистісної взаємодії шляхом діалогу й партнерства, сприяє опану-
ванню дій в організаційно-діяльнісному режимі, включенню емоцій, інтелекту та волі в навчальну діяльність; 

– участь у роботі різних груп сприяє набуттю навичок з моделювання подій в реальних командах, тре-
нінгу дій з конструктивного вирішення конфліктів, досягненню взаєморозуміння та дотримання домовле-
ностей; 

– усвідомлення персональної відповідальності за результат зумовлює розуміння можливості викорис-
тання самооцінки у власній практиці. 

Отже, мета андрагогічного підходу полягає у проєктуванні такого розвивального освітньо-наукового 
середовища аспірантури, яке засновано на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, що пробуджує здатність аспірантів 
діяти відповідно актуальній чи перспективній освітній ситуації. Для цього суб’єкти, які здійснюють діяль-
ність по викладанню навчальних дисциплін в аспірантурі, повинні набути властивостей фахівців-андрагогів, 
здатних до виконання рольових функцій консультанта, наставника, супервізора, модератора, фасилітатора, 
медіатора [8, c. 123]. Ці рольові функції забезпечують ефективність навчання, управління, консультування, 
педагогічного супроводу й відповідної корекційної роботи з аспірантами різного віку як дорослими людьми 
шляхом дотримання відповідних андрагогічних принципів. Останні передбачають врахування викладачами 
й науковими керівниками аспірантів способів організації їхньої самостійно-пошукової та сумісної діяль-
ності на засадах спільності наукових інтересів та захоплення творчою діяльністю, необхідності опори на 
індивідуальний досвід аспірантів, використання різноманітних прийомів, що сприяють індивидуалізації, 
контекстності, елективності їхнього навчання [9, c. 50], розвитку освітніх потреб, професійних та наукових 
інтересів в рамках викладання кожної з навчальних дисциплін. 

Висновки. Досвід впровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі ОНУ ім. І. І. Мечникова упро-
довж 2016–2020 н.р. засвідчує, що використання дидактичних ресурсів і можливостей андрагогічного під-
ходу в системі підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії сприяє:

– сформованості універсальних навичок, ключових, соціальних і предметних компетенцій, професійно 
важливих якостей особистості як суб’єкта науково-дослідницької, інноваційно-творчої та науково-педаго-
гічної діяльності, здатної до модернізаційних перетворень та успішної адаптації в умовах невизначеності 
й неперервних змін;

– оволодінню ґрунтовними теоретичними знаннями, що дають цілісне уявлення про зміст, структуру 
і функції науково-дослідницької культури, а також професійної діяльності вченого та викладача-дослідника, 
їх соціальної ролі в суспільстві знань та інноваційних перетворень в сфері науки, економіки, освіти і культури;

– засвоєнню способів наукового й професійного мислення і дій, необхідних для успішного виконання 
завдань інноваційної та фахової діяльності не тільки в науковій та освітній сферах суспільства, а також 
інших неакадемічних галузях суспільного виробництва;

– актуалізації потреб у самопізнанні, професійному самовизначенні та самовихованні як фахівців вищої 
кваліфікації, творчому саморозвитку і кар’єрному зростанні, досягненню вищих рівнів соціальної й профе-
сійної мобільності та конкурентоздатності на національному й світовому ринках праці.

Перспективи подальших досліджень складають аспекти, що висвітлюють особливості андрагогічної під-
готовки та перепідготовки викладачів та наукових керівників аспірантів.
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Semenova O. Yu. Transition to the structured programmes as an integration factor of the andragogical approach 
in the training of Ph.D. candidates

The article focuses on the problem of modernization of the content, methods, and forms of organization of doctorate study, 
aimed to train the graduates of the Doctor of Philosophy degree programme. The emphasis is placed on the analysis of scientists’ 
leading views on the legitimacy and appropriateness of the introduction of the structured educational and scientific programs 
to the doctorate degree training. It also looks at the peculiarities of their impact on the process and the final result of the third 
and highest academic degree. We singled out the essence of the three conceptual positions on modernization of the doctorate 
study, conditionally marked as “thesis”, “academic”, and “integral”. We believe that the most constructive position is the inte-
grated position, where doctorate students are obliged to fulfill all the requirements of the educational and scientific program, in 
particular to acquire competencies applicable for generating new ideas, solving complex problems in professional or research 
and innovation, mastering the methodology of scientific and pedagogical activities, conducting their own research, the results 
of which have scientific novelty, theoretical and practical significance, as well as defending a dissertation. The article proves 
that the doctorate study’s transition to structured programmes considering to the specifics of each area requires the transfor-
mation of the educational and scientific environment of higher education on the basis of andragogical approach. It enables 
the educators to take into account the intellectual, age, gender, and individual characteristics of the degree students, as well 
as their scientific, socio-cultural, personal and professional interests and needs. It has been proved that the implementation 
of educational and scientific programs with substantial educational component requires the use of new educational technolo-
gies, especially those that take into account the andragogical approach. The andragogical approach is based on subject-subject 
interaction and its objective is to design such an enriching educational and scientific environment for postgraduate students that 
awakens their ability to act in accordance with the current or prospective educational situation. To achieve this, the subjects 
involved in the teaching academic disciplines in the postgraduate course should acquire the qualities of andragogy experts 
capable of performing the role functions of a tutor, mentor, supervisor, moderator, facilitator, and mediator. These role functions 
ensure the effectiveness of teaching, management, counseling, pedagogical support, and appropriate error correction with post-
graduate students of different ages as adults by adhering to the appropriate andragogical principles. The latter direct external 
PhD students toward their self-awareness as self-determined adults and mature subjects of educational and scientific activity 
through awareness of their own educational and sociocultural needs and cognitive and scientific interests foregrounding, con-
tributing to their successful personal and professional development and achievements.

Key words: educational and academic programme, andragogics, andragogical approach, doctorate study, degree training, 
Doctor of Philosophy.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Статтю присвячено аналізу перебігу та результатам експериментального дослідження ефективності педа-
гогічної системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти. Досягнення мети 
передбачало використання теоретичних (контент-аналіз, систематизація, конкретизація та синтез), емпіричних 
і статистичних методів для презентації кількісного та якісного аналізу емпіричних даних результатів педагогічного 
експерименту. 

Згідно з поставленими цілями, логіка проведення дослідно-експериментальної роботи уможливила обґрунтування 
її етапів, які характеризувалися певними завданнями, відповідними формами й методами організації (організаційно-
прогностичний, змістово-процесуальний (який охоплював дві частини: констатувальний і формувальний), аналіти-
ко-корекційний). Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх практичних психологів визначався за 
мотиваційно-аксіологічним, когнітивно-методологічним, організаційно-поведінковим, особистісно-рефлексивним кри-
теріями. Представлено результати сформованості професійної компетентності майбутніх практичних психологів 
на рівнях сформованості кожного з її компонентів. Педагогічний моніторинг результатів фахової підготовки май-
бутніх практичних психологів у закладах вищої освіти здійснено з використанням комплексу діагностичних методик, 
які дали змогу вивчити хід і результати поетапного розвитку всіх компонентів професійної компетентності та спо-
стерігати динаміку її формування у студентів.

Результати, отримані на кожному етапі формувального етапу експериментального дослідження, засвідчили 
ефективність упровадження розробленої системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах 
вищої освіти. Достовірність результатів експериментального дослідження доведено шляхом аналізу та використан-
ня методів математичної статистики. 

Ключові слова: експериментальне дослідження, фахова підготовка, майбутні практичні психологи, критерії, ком-
поненти, показники, рівні сформованості професійної компетентності.

Сучасні напрями модернізації вищої професійної освіти України, які пов’язані з її інтеграцією в єди-
ний європейський простір, суттєво змінюють стратегію професійної підготовки майбутніх фахівців. Нині 
проблема якісної підготовки професіоналів набуває особливого звучання і значущості, оскільки від цього 
залежить якість життя як кожної людини, так і суспільства загалом, імідж держави на світовій арені. У новій 
парадигмі освіти головним завданням є розвиток особистості майбутніх фахівців, здатних якісно само-
стійно здійснювати конкурентну практичну діяльність на основі універсальних знань, готових до творчого 
виконання власних професійних обов’язків, самореалізації у нестабільному, динамічному соціумі. Зрозу-
міло, що пріоритетні напрями у вищій освіті не можуть стояти осторонь професійної підготовки майбутніх 
практичних психологів, попит на яких щороку зростає з боку соціальних практик. Цей факт красномовно 
свідчить, що професія практичних психологів перетворилася на масову, самостійну та соціально значущу.

З метою перевірки висунутої гіпотези дослідження й результативності дієвості розробленої авторської 
системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти проведено педа-
гогічний експеримент, який у наукових дослідженнях визначено як комплекс засобів і методів наукового 
пізнання, що забезпечує науково-доказову й об’єктивну перевірку правильності обґрунтованої на початку 
дослідження гіпотези [4]. Педагогічний експеримент дав змогу встановити характер зв’язків між різними 
компонентами освітнього процесу, чинниками, умовами та результатами педагогічного впливу; порівняти 
ефективність різних чинників або змін у структурі процесу; виявити необхідні умови для реалізації визна-
ченого комплексу завдань відомими засобами та особливості протікання процесу в нових умовах.

Теоретико-методологічним підґрунтям розбудови суб’єктно-орієнтованої фахової підготовки майбутніх 
практичних психологів на сучасному етапі є фундаментальні концепції та оригінальні технології, розро-
блені й відображені в наукових розвідках низки дослідників. Так, професійну підготовку психологів роз-
глянуто крізь призму розвитку в майбутніх фахівців професійного мислення (С. Максименко, В. Панок), 
соціальної активності (О. Бондаренко, М. Гуліна, Д. Пенішкевич, В. Сагарда, Д. Струннікова), професійної 
креативності (С. Марков, В. Моляко), професійної компетентності (І. Зязюн, М. Шаплавський), критич-
ності мислення, здібностей до прогнозування, імпровізації, інноваційності (М. Бауер, М. Іванчук, Л. Кара-
мушка, С. Максименко, Н. Ничкало), формування творчого потенціалу особистості майбутнього практика 
(Ж. Вірна, І. Іщук, О. Киричук, В. Ковальов та інші), формування пізнавальної активності (Т. Алєксєєнко), 
розвитку загальної та психологічної культури (В. Рибалка) підготовки до науково-дослідницької діяльності 
(П. Горностай) та інші.

Метою статті є представлення та аналіз основних моментів планування й організації педагогічного 
експерименту щодо перевірки ефективності реалізації системи фахової підготовки майбутніх практичних 
психологів у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) та відображення основних результатів функціонування 
авторської системи.
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Відповідно до окреслених завдань, які передбачали пошук шляхів підвищення якості фахової підготовки 
майбутніх практичних психологів у ЗВО, було підготовлено та проведено науково-педагогічне дослідження 
(2016–2020 рр.), що передбачало три основні етапи (організаційно-прогностичний, змістово-процесуальний 
(який охоплював дві частини: констатувальний і формувальний), аналітико-корекційний).

І. Організаційно-прогностичний етап проводився в 2016/2017 н. р. та дав змогу констатувати стан дослі-
джуваної проблеми, осмислити і сформулювати мету дослідження, окреслити завдання експериментальної 
роботи, з’ясувати теоретичні основи конструювання системи фахової підготовки майбутніх практичних пси-
хологів у ЗВО.

ІІ. Змістово-процесуальний етап проводився протягом 2017/2020 н. р. та передбачав проведення двох 
частин. Перша частина базувалася на проведенні констатувального етапу експерименту, що дав змогу вия-
вити незадовільний стан сформованості професійної компетентності майбутніх практичних психологів, які 
завершували навчання на 4-му курсі, та початковий (вхідний) рівень сформованості професійної компетент-
ності майбутніх практичних психологів, що задіяні у формувальному етапі й розпочали навчання в контр-
ольних та експериментальних групах. У межах другої частини змістово-процесуального етапу (2017/2018, 
2018/2019 і 2019/2020 н. рр.) проводився формувальний етап експерименту варіативного типу, який перед-
бачав реалізацію авторської системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у ЗВО. Конста-
тувальний і формувальний етапи педагогічного експерименту базувалися на застосуванні взаємодоповню-
вальних методів (анкетування, тестування, статистичної обробки даних) та проводилися в умовах реального 
освітнього процесу ЗВО.

ІІІ. Аналітико-корекційний етап (2020 н. р.) передбачав: порівняння аналітичного матеріалу з метою 
і завданнями дослідження; статистичну обробку даних експерименту, виявлення найзначущіших кореляцій-
них зв’язків; доведення за допомогою статистичного критерію Фішера невипадкової відмінності результатів 
навчання в експериментальних і контрольних групах; побудову графіків, таблиць; проведення аналізу екс-
периментальних даних і формулювання остаточних висновків.

Уся дослідно-експериментальна робота реалізовувалася на базі державного вищого навчального закладу 
“Ужгородський національний університет”, Національного авіаційного університету, Львівського держав-
ного Університету внутрішніх справ та Мукачівського державного університету, в межах яких створювалися 
оптимальні умови для формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів.

У процесі організації та проведення дослідно-експериментальної роботи враховано основні принципи, 
які відображають загальні вимоги до здійснення педагогічного експерименту: принципи цілісного вивчення 
педагогічного явища, об’єктивності, ефективності, комплексності, перманентності [1, с. 174–177]. Окрес-
лені принципи використовувалися для планування і проведення дослідно-експериментальної роботи, орга-
нізації констатувального та формувального етапів експерименту, розроблення діагностичної програми, ана-
лізу й оцінювання одержаних результатів. 

На констатувальному етапі експерименту взяли участь 126 студентів. Задля забезпечення можливості 
порівняння результатів констатувального експерименту здійснено розподіл навчальних груп на експеримен-
тальні (ЕГ) та контрольні (КГ), які були з приблизно однаковими якісними та кількісними характеристиками. 
Згідно з програмою констатувального експерименту проводилося діагностування рівнів сформованості про-
фесійної компетентності майбутніх практичних психологів у ЗВО. У процесі дослідження застосовано діа-
гностичну методику, яка передбачала оцінювання всіх компонентів професійної компетентності (мотивацій-
ний, когнітивний, діяльнісний, особистісний).

Шляхом опрацювання статистичних даних анкет і методик та ідентифікації певної кількості балів, набра-
ної студентами 4-го курсу, за рівнями професійної компетентності визначено результати констатувального 
етапу експериментального дослідження, відображені в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати констатувального етапу експериментального дослідження

Компоненти  
професійної компетентності

Рівні професійної компетентності майбутніх практичних 
психологів (126 осіб)

Середній бал 
(СБ)

Високий Достатній Задовільн. Низький
КС % КС % КС % КС %

Мотиваційний 23 18,25 57 45,24 46 36,51 0 0 3,8
Когнітивний 19 15,08 54 42,86 53 42,06 0 0 3,7
Діяльнісний 20 15,87 55 43,65 51 40,48 0 0 3,8
Особистісний 21 16,67 56 44,44 49 38,89 0 0 3,8
Узагальнені показники 21 16,67 55 43,65 50 39,68 0 0 3,8

Отже, результати констатувальної частини експерименту дали змогу визначити основний зміст і напрям 
подальшої експериментальної діяльності – формувального етапу. Загалом формувальний експеримент про-
ходив у природних умовах освітнього процесу ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності 
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“Практична психологія”. Логіка формувального етапу дослідження полягала в створенні для експеримен-
тальних груп студентів (ЕГ) експериментальної ситуації, в якій на основі відповідних педагогічних умов 
виникає можливість простеження рівня виразності та стійкості результатів реалізації розробленої системи. 

З метою аналізу результатів формувального етапу дослідження порівнювалися цифрові показники 
вхідного і підсумкового рівнів сформованості кожного компонента професійної компетентності майбутніх 
практичних психологів, які навчалися в контрольних (КГ) та експериментальних групах (ЕГ). Узагальнені 
результати встановлення цифрових показників рівнів сформованості професійної компетентності майбут-
ніх практичних психологів у ЗВО подано в зведено-порівняльній таблиці 2. Цифрові показники відобра-
жають результативність формувального етапу експериментального дослідження й ефективність розробле-
ної авторської системи та структурно-функціональної моделі фахової підготовки майбутніх практичних 
психологів у ЗВО.

Таблиця 2
Узагальнені показники сформованості професійної компетентності  

майбутніх практичних психологів

Гр. і КС ЕК
Сформованість професійної компетентності майбутніх практичних психологів

СБВисокий Достатній Задовільн. Низький
КС % КС % КС % КС %

КГ – 61 ст. ВК 6 9,84 25 40,98 25 40,98 5 8,2 3,5
ПК 10 16,39 27 44,26 24 39,35 0 0 3,8

ЕГ – 62 ст. ВК 7 11,29 22 35,48 27 43,55 6 9,68 3,5
ПК 19 30,64 33 53,23 10 16,13 0 0 4,2

На основі аналізу таблиці 2 встановлено, що за показниками середнього бала (СБ) у студентів КГ спо-
стерігалося зростання цього показника від 3,5 до 3,8 бала (на 0,3 бала), а в ЕГ – від 3,5 до 4,2 (на 0,7 бала), 
що на 0,4 бала більше, ніж у студентів контрольних груп. Отже, в студентів ЕГ дещо краще відбулося зрос-
тання рівнів сформованості всіх компонентів професійної компетентності, ніж у студентів КГ. Тому аналіз 
табличних даних дає змогу узагальнити, що реалізація системи фахової підготовки майбутніх практичних 
психологів у ЗВО сприяє формуванню професійної компетентності студентів спеціальності “Практична 
психологія”.

З метою перевірки достовірності та обробки результатів педагогічного експерименту було використано 
методи математичної статистики, які застосовуються у професійній педагогіці [3; 5]. Для порівняння пара-
метрів генеральних сукупностей (середніх значень і дисперсій) визначався F-критерій (критерій Фішера). 
Доведення достовірності результатів дослідно-експериментальної роботи базувалося на порівнянні число-
вих показників емпіричного F-критерію (Femp-КГ і Femp-ЕГ), які обчислювалися з цифрових даних, отриманих 
під час експерименту, та теоретичного F-критерію, поданого у стандартній таблиці F-значення [2, c. 277–278]. 

Показник Fkrit для нашого дослідження обчислювався за числом ступенів свободи, яке визначалося шля-
хом віднімання одиниці від числа кількості студентів у КГ та ЕГ. За умови, якщо кількість студентів від 60 до 
120 осіб (в ЕГ (КГ) – це 61 (62) – 1 = 60 (61)), то F-критерій має бути в межах 1,7–1,3. Результати обчислення 
F-критерію для контрольних (Femp-КГ) і експериментальних груп (Femp-ЕГ) відображено в таблиці 3. 

Таблиця 3
Результати обчислення F-критерію

Компоненти професійної компетентності  
майбутніх практичних психологів

Показники F-критерію (Femp-КГ і Femp-ЕГ)  
для порівняння з  Fkrit (1,8 – 1,3)

Femp-КГ Femp-ЕГ
Мотиваційний 1,23 1,61
Когнітивний 1,22 1,40
Діяльнісний 1,25 1,43
Особистісний 1,24 1,55
Узагальнені показники 1,21 1,50

Аналіз цифрових показників таблиці 3 дає змогу узагальнити, що показники F-критерію для КГ (Femp-КГ) 
відрізняються від стандартних табличних даних. Так, показник Femp-КГ із значеннями від 1,21 до 1,25 вихо-
дить за межі вірогідності, тому незначне підвищення рівня сформованості кожного компонента та загалом 
професійної компетентності майбутніх практичних психологів у контрольних групах пов’язане з умовами 
традиційного процесу навчання. F-критерій для експериментальних груп (Femp-ЕГ) має показники від 1,40 до 
1,61, що є в межах показників стандартної таблиці. Це означає, що результати нашого дослідження є вірогід-
ними та підтверджують достовірність проведеної дослідно-експериментальної роботи. 
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Висновки. Отже, ефективність фахової підготовки майбутніх практичних психологів залежить від ціле-
спрямованої реалізації системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у ЗВО. Результати екс-
периментального дослідження підтверджуються достовірними показниками, які перевірені за допомогою 
методів математичної статистики. 

Подальші наукові пошуки вбачаємо в продовженні вдосконалення фахової підготовки майбутніх прак-
тичних психологів у ЗВО з метою всебічного формування у них професійної компетентності.
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Synyshyna V. M. Organization of experimental study and analysis of results of functioning of the system of 
vocational training of future practical psychologists in the institutions of higher education

The article deals with analysis of the process and results of experimental study of efficiency of the pedagogical system 
of vocational training of future practical psychologists in the institutions of higher education. Achieving the goal provided use 
of theoretical (content-analysis, systematization, concretization and synthesis), empirical and statistical methods for presenting 
quantitative and qualitative analysis of empirical data of the pedagogical experiment results.

In accordance with the set goals, the logic of providing research and experimental work made it possible to substantiate its 
stages, which were characterized by certain tasks, appropriate forms and methods of organization (organizational-prognostic, 
substantive-procedural (that included two parts: ascertaining and forming), analytical-correctional). The level of formation 
of professional competence of future practical psychologists has been defined by motivational-axiological, cognitive-method-
ological, organizational-behavioral, personal-reflexive criteria. The results of formation of professional competence of future 
practical psychologists at the levels of formation of each component have been presented. Pedagogical monitoring of results 
of vocational training of future practical psychologists in the institutions of higher education has been provided by using com-
plex of diagnostic methods that gave opportunity to study the process and results of gradual development of all components 
of professional competence and observe the dynamics of its formation in students.

The results, obtained at each stage of forming stage of experimental study, have proved the efficiency of implementation 
of the developed system of vocational training of future practical psychologists in the institutions of higher education. The 
reliability of experimental research results has been proved through the analysis and use of methods of mathematical statistics.

Key words: experimental study, vocational training, future practical psychologists, criteria, components, indicators, levels 
of formation of professional competence.
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ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО Й ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Розвідка присвячена дослідженню особливостей навчання монологічного та діалогічного мовлення студентів-сло-
весників на заняттях із українськомовних дисциплін у закладі вищої освіти. Актуальність проблеми формування діа-
логічного та монологічного мовлення студентів гуманітарно-педагогічного коледжу зумовлена вимогами, які висуває 
сучасне суспільство до фахівців нового типу. З’ясовано, що до найважливіших складників, що становлять основу мов-
леннєвої компетентності студента, належить здатність адекватно сприймати діалогічне мовлення на слух, вести 
діалог із дотриманням вимог українського мовленнєвого етикету (у дружному колі, в розмові з одногрупниками, у кон-
тактному чи дистантному спілкуванні). Зауважено, що використання вивченого матеріалу в нових мовних ситуаціях 
повинне слугувати основою у навчанні монологічного мовлення. На заняттях необхідно формувати вміння як непід-
готовленого, так і підготовленого мовлення цих форм. Розкрито зміст та структуру монологічного та діалогічного 
мовлення. У статті досліджено монолог та діалог як форми мови, утворені в результаті активної мовленнєвої діяль-
ності людини. Акцентовано на тому, що діалогічне і монологічне мовлення характеризуються зверненістю, однак 
простежено, що діалогічне мовлення більш тісно, ніж монологічне, пов’язане із ситуацією спілкування. Доведено, що 
діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, неможливо спланувати заздалегідь, воно зазвичай спонтанне, адже 
мовленнєва поведінка кожного комуніканта діалогу значною мірою залежить від мовленнєвої поведінки партнера. 
Комунікація рідною мовою можлива за умови вільного користування суб’єктами взаємодії мовою як найважливішим 
способом спілкування, а тому сформувати в майбутніх фахівців філологічного профілю належну культуру мовлення, 
розвинені мовну, лінгвістичну, мовленнєву та комунікативну компетенції можна тільки за умови розуміння ними того, 
що отримані компетенції дозволять їм уміло користуватися мовою в професійній діяльності. 

Ключові слова: вища освіта, діалогічне мовлення, монологічне мовлення, спілкування, мовленнєва компетенція, 
навчання українській мові.

У сучасних дослідженнях спілкування розглядають у невід’ємній єдності з мовленням. Спілкування 
виступає засобом комунікації і забезпечує взаємозв’язок із довкіллям. Оволодіння комунікативно-мовлен-
нєвою компетентністю сьогодні є одним із найвищих досягнень у навчанні мовної особистості здобувачів 
освіти. З огляду на умови компетентнісного підходу до процесу навчання, який здійснюється в діалогіч-
ній та монологічній формах, нині є актуальним формування як монологічного, так діалогічного мовлення 
майбутніх учителів-словесників, оскільки діалогізація повною мірою відображає природу дидактичної вза-
ємодії, сприяє створенню оптимальних умов для діалогічного спілкування в системі стосунків «викладач-
студенти» на заняттях української мови, а монолог під час мовленнєвого спілкування перебуває в постійній 
взаємодії з діалогом. 

Теорію мовленнєвої діяльності, як важливого елементу культури спілкування розвивали О. Леонтьєв, 
І. Зимня, Т. Рядова та ін.

Діалогічне мовлення вивчали такі науковці: В. Апельт, В. Артемов, Д. Берн, Й. Берман і В. Бухбін-
дер, О. Гвоздєв, Г. Леушина, Н. Луцан, Ю. Пассов, Е. Палихата, В. Скалкін і Г. Рубінштейн, Є. Розенбаум, 
Л. Щерба, Е. Шубін, Л. Якубинський та багато ін. 

Проблему монологічного мовлення досліджували лінгвісти Д. Баранник, Л. Булаховський, І. Білодід, 
В. Виноградов, Ж. Вандрієс, Т. Ладижинська, О. Лаптєва, Н. Шведова, Л. Щерба та інші й лінгводидакти 
А. Богуш, Н. Гавриш, С. Ласунова, М. Пентилюк, Т. Постоян, Л. Скалкін, Л. Фесенко та ін. 

Учені розуміють процес спілкування як передачу кодованої інформації від суб’єкта до суб’єкта, що 
має діяльнісний і діалогічний характер. Монологічне мовлення – це процес, який потребує спеціального 
навчання, це більш складний, довільний, організований вид усного мовлення (О. Леонтьєв, Л. Щерба). Нау-
ковці, підкреслюючи первинність діалогу, доводять, що монолог народжується в надрах діалогу (О. Ушакова).

А. М. Богуш стверджує, комунікативно-мовленнєвий розвиток здобувачів освіти – це комплексна харак-
теристика особистості, яка вимагає як досконалого розвитку мовлення, зокрема словникового запасу, звуко-
вої культури мовлення, граматичної правильності і виразності мовлення, діалогічних і монологічних форм 
мовлення, сформованих оцінно-контрольних дій, так і розвитку форм спілкування та індивідуально-пси-
хологічних якостей і властивостей особистості, які зумовлюють індивідуальний стиль спілкування кожної 
особистості на різних вікових етапах її розвитку і готують учасника освітнього процесу до навчання в закла-
дах освіти [8, c. 469].

На думку М. І. Пентилюк, комунікативна культура – це культура людських взаємовідношень, основу яких 
становить комунікабельність – риса особистості, здатність її до спілкування з іншими людьми. Комунікабель-
ність не є вродженою, вона формується в процесі життя й діяльності людини в соціальній групі [15, с. 115]. 

Отже, аналіз наукового фонду за останнє десятиліття дав змогу виокремити пріоритетні напрями науко-
вих пошуків ефективних шляхів формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх фахівців 
освітньої галузі, проте досліджуване нами питання не може вважатися вирішеним у лінгвометодичній науці, 
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оскільки потребує ґрунтовнішого дослідження з огляду навчання монологічного та діалогічного мовлення 
та ефективного впливу цих форм мовлення на формування комунікативно-мовленнєвої компетентності сту-
дентів-філологів. 

Мета статті – дослідити особливості монологічного та діалогічного мовлення, їхні ознаки й функції; 
окреслити важливість формування діалогічних і монологічних умінь і навичок майбутніх учителів україн-
ської мови в умовах компетентнісного навчання.

Відповідно до поставленої мети передбачено виконання таких завдань: визначення діалогу, монологу, 
монологічного та діалогічного мовлення, їх ролі та місця у процесі професійного спілкування та навчання, 
розмежування діалогу та монологу. 

Розвідка присвячена дослідженню проблем, пов’язаних із навчанням монологічного та діалогічного мов-
лення майбутніх фахівців української мови у ситуаціях професійно орієнтованого спілкування.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки визначено низку вимог соціально-
правового характеру, зокрема в наш час особливої актуальності набуває вимога формування високої мов-
ної культури та мовленнєвої компетенції громадян, поваги до державної мови й мов національних меншин 
України, толерантного ставлення до носіїв різних мов і культур [9]. А тому сучасна освіта приділяє достат-
ньо уваги проблемам розвитку мовленнєвих умінь учасників освітнього процесу.

Мовленнєва компетентність – одна з основних характеристик особистості, що формується в процесі 
навчання, а оволодіння зв’язним мовленням – складова частина мовленнєвої компетентності. Нині діало-
гічне та монологічне мовлення є ефективним методом формування комунікативно-мовленнєвої компетенції 
студентів, адже навчити студента культури мовлення та мовленнєвої виразності можна лише за умови спіл-
кування.

На думку І. Іпатій, О. Кузик, діалогічне мовлення – особливий вид мовленнєвої діяльності, що характери-
зується ситуативністю, зверненістю, вмотивованістю, спонтанністю, емоційною забарвленістю [5].

Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Саме 
тому в межах одного мовленнєвого акта кожен з учасників по черзі виступає як слухачем, так і мовцем 
[6, с. 22].

Погоджуємося з думкою багатьох учених, що розумних, дотепних і балакучих співрозмовників значно 
більше, ніж добрих промовців. Діалогічне мовлення завжди підтримане. Співбесідники весь час міняються 
ролями. Доки один закінчить свою думку, інший може підготувати свою. Учасники розмови, крім того, 
можуть просто допомагати один одному (нагадувати, підказувати слова).

На нашу думку, діалогічне мовлення є найефективнішим засобом навчання мови в закладі вищої освіти, 
оскільки сприяє активізації мовленнєвого матеріалу й формуванню мовленнєвих навичок, умінь, йому при-
таманна спонтанність, емоційність та експресивність.

Монологічне мовлення значно важче для користування, ніж діалогічне. Монологічне мовлення – це «без-
посередньо спрямований на співрозмовника чи аудиторію організований вид професійно-спрямованого 
усного мовлення, який передбачає висловлення однієї особи» [14, с. 28–30]. 

Монологічне мовлення у психологічному та лінгвістичному відношенні – складна форма усного мов-
лення, оскільки це мовлення однієї особи до слухачів, воно більш розгорнуте, вимагає зосередженості 
пам’яті й уваги до змісту і форми мовлення. Монологічне мовлення спирається на мислення, яке логічно 
більш послідовне, ніж у процесі діалогу. Монолог не підтримується ситуацією або запитаннями, на відміну 
від діалогу, він здебільшого адресований не одній людині, а багатьом. Монологічне мовлення, як мовлення 
однієї особи, потребує розгорнутості, повноти, чіткості і взаємозв’язку окремих частин розповіді, вміння 
мовця зосередити свою думку на головному, не захоплюватися деталями, водночас говорити емоційно, 
жваво, образно [13, с. 556].

Велике місце у практиці спілкування людей має монологічне мовлення, що проявляється в різних усних 
та письмових виступах. Монологічні форми мовлення – це лекції, доповіді, виступи на зборах, оголошення, 
накази, різні усні та письмові повідомлення [4, с. 57].

На думку В. Л. Скалкіна [14, с. 6], монологічне мовлення є контекстуальним, на відміну від діалогу, 
що знаходяться в найтіснішій залежності від ситуації. У діалогічній мові «передача інформації направлена 
в двох і більше напрямках, у кожного комуніканта періоди мовленнєвої активності змінюються періодами 
сприйняття й обробки інформації», що сприяє полегшенню під час спілкування [11, с. 19].

Учені виділяють два види усно-мовленнєвої діяльності: діалог і монолог. 
У своїй праці А. Богуш і Н. Гавриш подають таке визначення діалогічному мовленню: діалог – форма 

мовної комунікації, учасники якої обмінюються репліками-висловленнями або реченнями. До лінгвістичних 
засобів усного мовлення діалогу належить розмовна лексика, фразеологія; фрази характеризуються урив-
частістю, недомовленістю, скороченістю; наявністю складних і простих безсполучникових речень; імпрові-
зація, реактивний характер висловлення. Як і будь-якому тексту, діалогу властива зв’язність [3, с. 393].

Монолог – це форма мови, утворена в результаті активної мовленнєвої діяльності, розрахована на пасивне 
й опосередковане сприйняття і практично не пов’язана з відповідною промовою співрозмовника ні у зміс-
товному, ні у структурному відношенні. У деяких випадках монолог визначають як інтраперсональний мов-
леннєвий акт. Монолог не пристосований до безпосереднього спілкування, він припускає, що хтось тільки 
слухає, але не відповідає [2, с. 71].
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У формі монологу компонується переважна частина писемних жанрів мовлення (статті, листування). 
В усному мовленні монологічну структуру мають публічні промови, звіти, виступи, розповіді тощо [1, с. 92], 
а використання цих форм у професійній мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців української мови потре-
бує постійного вдосконалення та увиразнення мовлення. Сучасний майбутній учитель-словесник повинен 
уміти виконувати прості комунікативно-мовленнєві завдання, логічно формулювати свої думки, вести дис-
кусію, переконувати, відстоювати власну думку, доречно використовувати мовні засоби відповідно до кому-
нікативної ситуації, наочний матеріал та інші медіазасоби, а також грамотно спілкуватися з дітьми, бать-
ками, колегами по роботі.

До лінгвістичних характеристик монологічного мовлення належать застосування переважно літератур-
ної лексики; розгорнутість висловлення; наявність ускладнених конструкцій; прагнення до чіткого грама-
тичного оформлення зв’язності; певна завершеність [7]. Крім того, йому властивий складний синтаксис, 
обмежене використання речень-еліпсів, мовленнєвих кліше, штампів. Залежно від комунікативної функції 
монологічного мовлення розрізняють такі типи висловлень: монолог-повідомлення, монолог-опис, моно-
лог-міркування, монолог-розповідь. Відповідно до усного монологічного висловлення студенти-філологи 
повинні вміти: правильно складати одну завершену фразу, комбінувати різноструктурні фрази, трансформу-
вати, розширювати, доповнювати вже засвоєні мовленнєві зразки згідно з цілями та умовами спілкування, 
вільно викладати свої думки, обговорювати факти, розкривати причинно-наслідкові зв’язки подій та явищ. 

Мовець здебільшого використовує позамовні та інтонаційні засоби виразності, проте, на відмінну 
від діалогу, вони відіграють другорядну роль, оскільки монолог менш емоційний. Монолог, як основний 
засіб логічного та послідовного організованого повідомлення, є усвідомленішим та довільнішим за діалог.  
Монологічне мовлення потребує тривалішої внутрішньої підготовки, попереднього обдумування, зосеред-
ження на головному, передбачає вміння вибіркового користування доречними для конкретного випадку мов-
ними засобами [3].

Змістовна сторона монологічного мовлення повинна поєднуватися з виразною стороною, яка створю-
ється за допомогою мовних засобів (використання слова, словосполучення), немовних комунікативних засо-
бів (інтонації, системи пауз) [10, с. 86].

На відміну від діалогу, який підтримується ситуацією або запитаннями, монолог адресований не одній 
людині, а багатьом, адже до монологу особистість спонукають насамперед внутрішні мотиви. 

Так, Л. Якубинський зазначає, що для діалогу характерні такі ознаки: порівняно швидкий обмін дум-
ками, коли кожний компонент обміну є реплікою, і одна репліка в найвищому ступені обумовлена іншою; 
обмін відбувається поза будь-яким попереднім розмірковуванням; компоненти не мають особливої зада-
ності, в побудові реплік відсутня навмисна зв’язаність, і вони в найвищому ступені короткі. Для монологу 
характерні: протяжність та зумовлена нею зв’язність, побудова мовленнєвого ряду; однобічний характер 
висловлення, не розрахований на термінову репліку, заданість, попереднє обмірковування [16, с. 219].

Ми підтримуємо твердження Л. Якубинського, що основною ознакою монологу є складність, а діалогу 
властива така функція, як недомовлення або неповне висловлення своєї думки під час спілкування.

Зауважимо, що повідомлення, доповіді, презентації, заздалегідь заплановані виступи перед аудиторією – 
це так званий підготовлений монолог, проте така форма роботи повинна здійснюватися з використанням 
новітніх інтерактивних педагогічних технологій: міжнародні та всеукраїнські Інтернет-конференції, спільні 
проєкти тощо.

Із огляду сучасних викликів суспільства (карантинні заходи у зв’язку із поширенням короновірусу 
COVID-19), вивчення ролі та ефективності впливу нових комунікацій та засобів масових комунікацій на 
формування комунікативно-мовленнєвих компетентностей студентів у освітньому процесі вивчення україн-
ської мови набуває інноваційних підходів та вимог підвищення рівня мобільності у закладах вищої освіти. 
Зокрема, С. Руда розглядає «інтернет як базу виникнення комунікативного середовища без кордонів, як 
«інтернет-дискурс», який є багатожанровим функціональним різновидом монологічного та діалогічного 
спілкування, а своєрідність електронного спілкування полягає не тільки у використанні «професінолізмів», 
а й у комбінації лексичних одиниць, що належать до різних стилів мови та обираються відповідно до мети 
спілкування в електронній мережі» [12, с. 159]. Таким чином, інтернет як сучасна комунікаційна платформа 
позитивно впливає на специфіку навчання діалогічного та монологічного мовлення студентів, але лише 
після ретельного вивчення таких лінгвістичних характеристик усного монологічного висловлення як фоне-
тичні, граматичні та лексичні аспекти української мови.

Висновки. Отже, ми з’ясували, що добре розвинене зв’язне мовлення студента-філолога відіграє важ-
ливу роль у формуванні та розвитку особистості, допомагає чітко та ясно мислити, легко налагоджувати 
контакт із оточенням. Розвиток мовленнєвих навичок і умінь студентів невід’ємно пов’язаний із розвитком 
словникового запасу, формуванням звукової культури та граматичної правильності мовлення. Досліджено 
особливості навчання монологічного та діалогічного мовлення студентів-словесників на заняттях із україн-
ської мови у закладі вищої освіти: розкрито зміст та структуру монологу, діалогу, монологічного та діалогіч-
ного мовлення. Варто зауважити, що розгалужений комплекс підходів і завдань із розвитку комунікативно-
мовленнєвих умінь студентів під час виконання ними різних форм монологічного та діалогічного мовлення 
в курсі україномовних дисциплін для студентів-словесників сприяє оптимізації освітнього процесу, дозво-
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ляє підвищити ефективність самостійної роботи з формування не тільки мовленнєвої, а й професійної ком-
петентності, створює сприятливі умови для креативної діяльності та вдосконалення комунікативних, мов-
леннєвих, професійних умінь і навичок спілкування.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у формуванні комунікативно-мовленнєвої компетент-
ності майбутніх учителів української мови у професійній діяльності та в підборі вправ для вдосконалення 
вмінь монологічного та діалогічного мовлення.

Використана література:
1. Баранник Д. Х. Усний монолог: загальні особливості мовної культури. Дніпропетровськ : ВДУ, 1969. 144 с.
2. Герета Н. М. Діалог як складник чужого мовлення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 10. «Проблеми лексикології і граматики української мови»: зб. наукових праць / відп. ред. 
А. П. Грищенко. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. Вип. ІІ. С. 71–77. 

3. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методики навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підруч-
ник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш; за ред. А. М. Богуш. Вид. 2-ге, доп. Київ : Видавничий дім «Слово», 2011. 704 с.

4. Івченко М. П. Сучасна українська літературна мова. Київ : Видавництво Київського університету ім. Т. Г. Шевченка,  
1965. 503 с.

5. Іпатій І. К., Кузик О. В. Формування навичок діалогічного та монологічного мовлення. URL : http://intkonf.org/ipatiy-i-k-
kuzik-ov-formuvannya-navichok-dialogichnogo-ta-monologichnogo-movlennya/ (дата звернення: 01.08.2020).

6. Леонтьев А. А. Основы теории речевой деятельности. Москва : Наука, 1974. 368 с.
7. Манько Н. В. Діагностика і корекція мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку : наук.-метод. посібник. Київ : КНТ, 

2008. 256 с.
8. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

фак-тів дошк. освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. 304 с.
9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки : веб-сайт. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/

uploads/2017/11/nsro_1221.pdf (дата звернення: 03.08.2020).
10. Опроушко H. A. Речевое воздействие как лингвистическая проблема. Мир русского слова. 2002. № 5 (13). С. 86–91.
11. Основы теории коммуникации : учебник / под ред. проф. М. А. Василика. Москва, 2005. 615 с.
12. Руда С. В. Інтернет як база виникнення комунікативного середовища без кордонів. Науковий вісник Національного уні-

верситету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». 2011. Вип. 159. Ч. 2. 
С. 157–162.

13. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
14. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию. Київ : Радян. школа, 1989. 158 с. 
15. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посібник / кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 

2015. 320 с.
16. Якубинский Л. П. О диалогической речи. Русская речь : сб. науч. трудов / под ред. Л. В. Щербы, 1923. 217 с.

References:
1. Barannyk, D. Kh. (1969). Usnyi monoloh: zahalni osoblyvosti movnoi kultury [Oral monologue: general features of language 

culture]. Dnipropetrovsk: VDU [in Ukrainian].
2. Hereta, N. M. (2006). Dialoh yak skladnyk chuzhoho movlennia [Dialogue as a component of another's speech]. Naukovyi cha-

sopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10. «Problemy leksykolohii i hramatyky 
ukrainskoi movy» – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Series 10. «Prob-
lems of lexicology and grammar of the Ukrainian language». Kyiv : NPU im. M. P. Drahomanova, 2, 71–77 [in Ukrainian].

3. Bohush, A. M., Havrysh N. V. (2011). Doshkilna linhvodydaktyka: Teoriia i metodyky navchannia ditei ridnoi movyv doshkilnykh 
navchalnykh zakladakh. Pidruchnyk [Preschool language didactics: Theory and methods of teaching children the native lan-
guage in preschool educational institutions. Textbook]. Kyiv : Vydavnychyi dim «Slovo» [in Ukrainian].

4. Ivchenko, M. P. (1965). Suchasna ukrainska literaturna mova [Modern Ukrainian literary language]. Kyiv : Vydavnytstvo 
Kyivskoho universytetu im. T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

5. Ipatii, I. K., Kuzyk, O. V. Formuvannia navychok dialohichnoho ta monolohichnoho movlennia [Formation of skills of dialogic 
and monologue speech]. (n.d.). intkonf.org. Retrieved from http://intkonf.org/ipatiy-i-k-kuzik-ov-formuvannya-navichok-dialog-
ichnogo-ta-monologichnogo-movlennya/ [in Ukrainian].

6. Leontev, A. A. (1974). Osnovyi teorii rechevoy deyatelnosti [Fundamentals of the theory of speech activity]. Moskva: Nauka 
[in Russian].

7. Manko, N. V. (2008). Diahnostyka i korektsiia movlennievoho rozvytku ditei doshkilnoho viku: nauk.-metod. posib. [Diagnosis 
and correction of speech development of preschool children: scientific and methodical manual]. Kyiv : KNT [in Ukrainian].

8. Bohush, A., Havrysh, N., Kotyk, T. (2006). Metodyka orhanizatsii khudozhno-movlennievoi diialnosti ditei u doshkilnykh zak-
ladakh : pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. fak-tiv doshk. Osvity [Methods of organizing artistic and speech activities of 
children in preschool institutions: textbook for students of higher educational institutions of preschool education faculties]. Kyiv: 
Vydavnychyi Dim «Slovo» [in Ukrainian].

9. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [National strategy for the development of education in 
Ukraine for 2012-2021]. (n.d.). oneu.edu.ua Retrieved from http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf 
[in Ukrainian].

10. Oproushko, H. A. (2002). Rechevoe vozdeystvie kak lingvisticheskaya problema [Speech influence as a linguistic problem].  
Mir russkogo slova – The world of the Russian word, 5 (13), 86–91 [in Russian].

11. Vasilika, M. A. (Ed.) (2005). Osnovyi teorii kommunikatsii: uchebnik [Fundamentals of communication theory: textbook]. 
Moskva [in Russian].

12. Ruda, S. V. (2011). Internet yak baza vynyknennia komunikatyvnoho seredovyshcha bez kordoniv [The Internet as a basis for 
the emergence of a communicative environment without borders]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i 
pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia «Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia» – Scientific Bulletin of the National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series "Pedagogy. Psychology. Philosophy", 159, part 2, 157–162 [in Ukrainian].



145

Випуск 74’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

13. Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclope-
dia]. Poltava: Dovkillia-K. [in Ukrainian].

14. Skalkin, V. L. (1989). Obuchenie monologicheskomu vyiskazyivaniyu [Monologue teaching]. KiYiv: Radyan. shkola [in Russian].
15. Pentyliuk, M. I. (Ed.) (2015). Slovnyk-dovidnyk z ukrainskoi linhvodydaktyky : navchalnyi posibnyk [Dictionary-reference book 

on Ukrainian linguodidactics: textbook]. Kyiv : Lenvit [in Ukrainian].
16. Yakubinskiy, L. P. (1923). O dialogicheskoy rechi [About dialogical speech]. Russkaya rech : sb. nauch. trudov – Russian speech: 

collection of scientific works [in Russian].

Skrypnyk N. I. Formation of monological and dialogical speech of future teachers of the Ukrainian language
The research is devoted to the study of the peculiarities of teaching monologue and dialogic speech to students-philologists 

in classes on Ukrainian-language disciplines in higher education. The urgency of the problem of forming dialogic and mono-
logue speech of students of the Humanities and Pedagogical College is due to the requirements of modern society to specialists 
of a new type. It was found that the most important components that form the basis of student's speech competence are the ability 
to adequately perceive dialogic speech by ear, to conduct a dialogue in compliance with the requirements of Ukrainian speech 
etiquette (in a friendly circle, in conversation with group mates, in contact or distance communication). The author of the studies 
is convinced that the use of the studied material in new language situations should be considered as a basis for teaching mono-
logue speech. In the classes it is necessary to form the skills of both unprepared and prepared speech of these forms. The content 
and structure of monologue and dialogic speech are revealed. The article examines monologue and dialogue as forms of speech 
formed as a result of active human speech activity. Emphasis is placed on the fact that dialogic and monologue speeches are 
characterized by reversibility, but it has been shown that dialogic speech is more closely related to the situation of communi-
cation than monologue speech. It is proved that dialogic speech, in contrast to monologue, cannot be planned in advance, it is 
usually spontaneous, because the speech behaviour of each communicator of the dialogue largely depends on the speech behav-
iour of the partner. Communication in the native language is possible under the condition of free use of subjects of language 
interaction as the most important way of communication, and therefore to form in future specialists of philological profile proper 
speech culture, developed language, linguistic, speech and communicative competences only if they understand that they have 
acquired competencies will allow them to skilfully use the language in professional activities.

Key words: higher education, dialogic speech, monologue speech, communication, speech competence, Ukrainian language 
teaching.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ

У статті обґрунтовано актуальність проблеми підготовки  майбутніх учителів початкової школи до педагогічної 
взаємодії з учнівським колективом. Особлива увага надана розкриттю професійної взаємодії  майбутніх учителів як 
системи інтегрованих показників, що включають професійну педагогічну спрямованість особистості, її теоретич-
ну озброєність, а також наявність професійно значущих умінь, необхідних до спільної діяльності. Окреслено зміст 
та  структуру підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з учнівським колективом.

Готовність майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з учнівським колективом розглядається у роботі як 
сукупність особистісних, психологічних і професійних особливостей вчителя, що охоплюють мотиваційну, змістовно-
процесуальну та дієво-операційну сфери педагогічної діяльності.

У статті розкривається сутність понять «взаємодія», «педагогічна взаємодія» у різних аспектах, виділяються 
основні компоненти процесу підготовки майбутніх учителів, а також аналізується проблема «взаємодія» як педаго-
гічного поняття у роботах різних науковців, які займалися цим питанням у своїх наукових дослідженнях з різних пози-
цій; представлені педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення 
педагогічних дисциплін у навчально-виховному процесі, які забезпечують її формування. В кінці статті зроблені висно-
вки про те, що оптимізація викладання психолого-педагогічних дисциплін на засадах суб’єкт-суб’єктної  взаємодії 
та впровадження інноваційних форм навчання у процесі викладання педагогічних дисциплін сприяють суттєвому під-
вищенню ефективності підготовки студентів до педагогічної взаємодії з учнівським колективом.

Ключові слова: педагогічна взаємодія, учнівський колектив,  формування готовності,  співпраця, навчальна взаємо-
дія, компоненти готовності, педагогічні умови, форми організації навчання.

Національна освіта переживає критичне та конструктивне переосмислення дійсності, пов’язане з глибо-
ким перетворенням усіх сфер суспільного життя. Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної теорії 
і практики вищої освіти є організація навчальної взаємодії «викладач-студент». Позитивна взаємодія, що 
спирається на емоційний потенціал суб’єктів процесу навчання, дозволяє акумулювати пізнавальну актив-
ність студентів, суттєво підвищувати рівень мотивації й ефективність процесу навчання загалом.
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Оскільки проблема формування готовності до взаємодії в учнівському колективі є важливим аспектом 
діяльності педагога, то вона повинна бути відображена у процесі його професійної підготовки у  навчаль-
ному закладі вищої освіти. Очевидно, що від якості підготовки учителя до роботи у цьому напрямі залежать 
особливості взаємин в учнівському колективі, формування цінностей та інтересів учнів, результати навчаль-
них досягнень, умінь у системі ефективної взаємодії з іншими людьми, особистісне зростання в цілому. 
В основі дослідження підготовки майбутніх учителів до формування готовності взаємодії з учнівським 
колективом лежать дві проблеми: проблема пошуку шляхів організації взаємин в учнівському колективі 
та професійна підготовка студентів  навчальних педагогічних закладів вищої освіти.

Мета статті – дослідження педагогічних умов формування професійної взаємодії майбутніх учителів 
початкової школи з учнівським колективом в процесі їх професійної підготовки.

Аналіз останніх досліджень показує, що окремі аспекти формування готовності майбутніх учителів 
початкової школи до педагогічної взаємодії з учнівським колективом розглядаються як вітчизняними, так 
і зарубіжними науковцями. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що педагогічна взаємодія 
є різновидом соціальної взаємодії людей і розглядається як: 1) педагогічне спілкування (О. Бодальов, В. Кан-
Калик, І. Зимня); 2) спосіб організації навчально-виховного процесу (Ю. Бабанський, В. Бондар, О. Кілі-
ченко); 3) особливий  вид  педагогічної діяльності (Р. Берне, К. Роджерс, Л. Тайлер); 4) істотна характерис-
тика педагогічного процесу (В. Сластьонін); 5) сукупність  педагогічних  ситуацій (І. Зязюн, Л. Крамущенко, 
І. Кривонос, Н. Тарасевич);  6) взаємна активність вихователя і вихованців (Н. Мойсеюк); 7) процес вихо-
вання в сучасному розумінні (І. Бех, І. Підласий) [1; 2; 3].

Термін «взаємодія» як поняття у науковій літературі трактується неоднозначно. У філософії «взаємо-
дія» розглядається як категорія, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємоо-
бумовленість, взаємоперехід, зміну стану. У психології термін «міжособистісна взаємодія» розуміється як 
сукупність зв’язків і взаємовпливів людей, що відбуваються в процесі спільної діяльності [2;3]. В педагогіч-
ній енциклопедії «взаємодія розглядається як особлива форма зв’язку між людьми, процесами, діями, яви-
щами, в результаті якої відбувається зміна їх початкових якостей або станів. Вона веде до синтезу, інтеграції 
об’єктів, до єдиної дії» [4]. «Педагогічна взаємодія» трактується як «особлива форма зв’язку між учасниками 
освітнього процесу. Вона передбачає взаємозбагачення інтелектуальної, емоційної, діяльнісної сфери учас-
ників освітнього процесу; їх координацію і гармонізацію; особистісний контакт вихователя і вихованців, 
випадковий чи навмисний, тривалий чи короткочасний, вербальний чи невербальний, такий, що як наслідок 
має взаємні зміни їхньої поведінки, діяльності, відносин, установок. Педагогічна взаємодія може виявлятися 
у вигляді співпраці і у вигляді суперництв» [4].

У сучасному педагогічному полі учнівський колектив сприймається як соціальна спільність людей, 
об’єднана на основі суспільно значущих цілей, спільних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності і спіл-
кування [4]. Виходячи з цього, учнівському колективу властиві взаємозалежні ознаки: єдність мети, певна 
організація спільної роботи. 

Професійну діяльність вчителя, спрямовану на забезпечення педагогічної взаємодії, можна розглядати 
як цілісну динамічну систему. Н. Кузьміна вирізняє складники і функціональні компоненти педагогічної 
діяльності. Ця модель містить п’ять структурних елементів: суб’єкт педагогічного впливу, предмет їхньої 
спільної діяльності, цілі, зміст діяльності, засоби педагогічної комунікації.

Аналіз досліджень з проблеми педагогічної взаємодії з учнівським колективом дав змогу визначити, що 
на сучасному етапі немає єдиних поглядів на сутність і структуру готовності студентів до педагогіч-
ної взаємодії з учнівським колективом. Досліджуючи сутність готовності вчителя до доцільної взаємодії 
з учнівським колективом, сучасні науковці  розглядають  її зміст як систему інтегрованих показників, що 
включають професійну педагогічну спрямованість особистості, її теоретичну озброєність, а також наявність 
професійно значущих умінь, необхідних до спільної діяльності [2].  

Отже, на нашу думку, готовність майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з учнівським колективом – 
це сукупність особистісних, психологічних і професійних особливостей вчителя, що охоплюють мотива-
ційну, змістовно-процесуальну та дієво-операційну сфери педагогічної діяльності, яка дає йому змогу 
успішно реалізувати цілі гуманістичного виховання з учнівським колективом.

Відповідно до прийнятого нами визначення, фахова компетентність майбутнього вчителя до педагогіч-
ної взаємодії розглядається як єдність таких складових компонентів: ціннісно-мотиваційного, когнітивного 
та  дієво-операційного.

До ціннісно-мотиваційного компонента входить: 
	наявність бажання забезпечувати  педагогічну взаємодію;
	сформованість ідей про важливість і необхідність педагогічної взаємодії з учнівським колективом;
	тривалість і незалежність від перешкод виявлення мотивів забезпечувати педагогічну взаємодію;
	інтерес до педагогічної професії, бажання розв’язувати психолого-педагогічні проблеми.
До когнітивного компонента належить: 
	наявність знань про сутність, зміст, ознаки, складові механізми педагогічної взаємодії;
	інтеграція окремих уявлень про педагогічну взаємодію в цілісну систему;
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	закріпленість у пам’яті  та легка відтворюваність у потрібний момент глибоких понять про основну 
сутність, зміст і закономірності забезпечення педагогічної взаємодії з учнівським колективом;
	самостійний пошук інформації про шляхи забезпечення педагогічної взаємодії з учнівським колективом;
	уточнення та поглиблення особистісного смислу педагогічних знань у результаті їх  апробування 

у власній педагогічній діяльності.
До дієво-операційного  компонента  належить: 
	здатність успішно реалізовувати  всі необхідні педагогічні дії на високому рівні доцільності і продук-

тивності;
	наявність різноманітних здібностей, здатностей і умінь, що стосуються всіх провідних форм,  методів 

і прийомів роботи педагога;
	вияв стимульованої ззовні активності в сфері забезпечення педагогічної взаємодії;
	системність та послідовність педагогічних дій;
	варіативність і змінюваність дій залежно від умов і обставин;
	нестандартність рішень і дій, творчий перехід у розв’язанні виявлених проблем.
Основними критеріями сформованості означеного виду готовності виступають педагогічні знання 

і уміння, пізнавальний інтерес, творча активність і продуктивність педагогічної взаємодії, розвиток яких 
дозволяє визначити репродуктивний, відтворюючий і творчий рівні готовності майбутніх учителів до педа-
гогічної взаємодії з учнівським колективом.

Спричинити такий стан, на нашу думку, могло недостатнє розуміння важливості педагогічної взаємо-
дії з учнівським колективом, відсутність усвідомлення студентами мети та завдань педагогічної взаємодії 
з учнівським колективом, недостатній рівень розвитку практичного досвіду майбутніх учителів початкової 
школи, наявність студентських стереотипів про педагогічну взаємодію з учнівським колективом.

Доведено, що педагогічними умовами, які забезпечують ефективність навчальної взаємодії «викладач-
студент» є: поповнення змісту підготовки майбутніх педагогів теоретичними і практичними питаннями 
організації навчальної взаємодії між викладачем і тим, хто навчається;  використання особистісно-орієнто-
ваних технологій, методів і прийомів навчання, що забезпечують пізнавальну активність і позитивні емо-
ційні стани студентів на заняттях;  створення позитивної атмосфери у навчанні студентів.

Які ж етичні вимоги висуваються нині до викладача закладу вищої освіти як ініціатора та фасилітатора 
діалогічної взаємодії зі студентами? Намагаючись відповісти на це запитання, ми звернулися до наукових 
праць сучасних учених у галузі філософії освіти, психології, педагогіки (І. Бех, І. Зязюн,   В. Кремень, 
О. Савченко, О. Сухомлинська) [1]. Назвемо окремі з цих вимог.

По-перше, викладач має бути справжнім науковцем та хорошим педагогом. Часто дискутується питання, 
що важливіше: добре знати свій предмет чи бути хорошою людиною. Думки, як правило, розділяються, 
а істина, як завжди, знаходиться посередині. Ми переконані, що викладач закладу вищої освіти має поєдну-
вати в собі добрі знання предмета, розвинений кругозір, володіння сучасними педагогічними технологіями 
з високими моральними якостями та бути яскравою масштабною особистістю. Викладач має бути переко-
наним у тих позиціях, які він транслює студентам, водночас, стимулювати їх до пошуку «болючих точок» 
проблеми та способів їх вирішення.

По-друге, викладач має подолати в собі (а ще краще їх взагалі не мати) егоцентричні настанови, які зава-
жають зрозуміти та прийняти позицію студентів, з розумінням поставитися до їх способів самовираження. 

Досить актуально для викладача закладу вищої освіти звучить також ідея толерантності – готовність 
позитивно сприйняти широкий діапазон особистісних варіантів студентів та колег.

По-третє, викладач має виявляти під час взаємодії зі студентами належну повагу до них, незалежно від 
їхньої функціональної спроможності. Кожній людині хочеться жити з відчуттям своєї сили, упевненості, 
бути переконаною, що її точка зору чогось варта. З метою зміни поведінки студента бажано надавати пере-
вагу «Я-повідомленням», стимулюючи студентів до зміни поведінки без використання часто надмірного 
й необґрунтованого «натиску» [3].   

По-четверте, необхідно широко застосовувати під час навчання такі діалогічні прийоми взаємодії  як 
запитання до студентів, пропозиції порівняти, надання можливостей вибору виду завдання, способу його 
виконання, звернення до минулого досвіду, оцінювання та самооцінювання, прогнозування тощо. Важли-
вою умовою високої ефективності застосування таких прийомів є уміння викладача слухати й чути, вио-
кремлювати в розповіді студента раціональне зерно та надавати йому належну емоційну та когнітивну вагу.

Можливості застосування діалогічної взаємодії досить широкі. Насамперед, варто обговорити такі най-
більш традиційні форми організації навчального процесу як лекції та семінари. Лекція, незважаючи на її 
монологічну сутність, може бути використана для збагачення взаємодії викладача та студентів. Обговорення 
мотивації до вивчення теми, звернення до досвіду студентів, їх проблем, акцентування уваги на тому, що 
студенти знають з певної теми і що б хотіли дізнатися нового, надання можливостей зворотного зв’язку – ось 
неповний перелік прийомів, які можна застосувати для активізації зустрічної активності студентів. У такому 
вигляді лекція не лише збагатить студента певною сумою знань, але й дасть дещо більше – розширить гори-
зонти самопізнання, надасть додаткові можливості до самовираження тощо. 
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На відміну від лекцій, семінари за своєю сутністю несуть діалогічну форму взаємодії. Але це ніяк не озна-
чає, що безмежні можливості активної взаємодії зі студентами на умовах діалогу та реалізації ідей педаго-
гічної етики завжди повноцінно використовуються. Окреслимо окремі сприятливі для цього організаційно-
педагогічні підходи, такі, як: завчасне подання плану семінарського заняття з урахуванням можливостей 
скористатися запропонованим переліком літератури; надання кожному студенту можливості для виступу 
з обов’язковим урахуванням його бажання; намагання максимально об’єктивно й обґрунтовано виставити 
оцінки за відповіді тощо. 

На семінарських заняттях із дисциплін психолого-педагогічного циклу для студентів спеціальності 
«Початкова освіта» запроваджується низка нетрадиційних форм організації навчання і активних методів 
роботи:

1. Інтегровані заняття. Сприяють активізації оптимальних взаємин студентів з викладачем. Напри-
клад, на інтегрованому занятті з педагогіки й педагогічних основ роботи з дитячими об’єднаннями сту-
дентка провела педагогічну інформацію, яка містила анотацію новинок психолого-педагогічної літератури 
з теми і відомості з педагогічної практики; творча група студентів перевірила й систематизувала знання 
з теми «Методи гуманного виховання»; студенти провели колективне творче заняття «Вечір нерозкритих 
таємниць», побудоване відповідно до змісту навчальних програм. Як наслідок, студенти активно обміню-
ються інформацією, реалізуючи і засвоюючи певні педагогічно-рольові функції. В умовах безпосереднього 
соціального порівняння викладачі свідомо дотримуються педагогічно доцільних професійно-рольових про-
грам поведінки.

2. Заняття-гра. Прикладом такого заняття може бути заняття типу «Що? Де? Коли?», «Психологічне 
лото», «Урок-аукціон», «Урок-панорама», ділова гра «Батьківські збори» тощо. Такі заняття створюють 
сприятливу емоційну атмосферу без надмірного психологічного напруження і хвилювання, сприяють іден-
тифікації студента з новою соціально-професійною роллю (зокрема, «вчитель»), знімають бар’єр «соціаль-
ного статусу» у спілкуванні студента з викладачем тощо.

3. Заняття-діалог (як різновид заняття – прес-конференція). Найбільш повно забезпечується комуні-
кативна взаємодія студентів між собою і з викладачем, здійснюється взаємообмін соціально-рольовими 
функціями. Така робота не тільки розвиває комунікативні уміння майбутнього вчителя, а завдяки дії меха-
нізму «соціальної фасилітації»  (посиленню домінантних реакцій у присутності інших) покращує виконання 
завдання, яке полягає в тому, щоб логічно переконати свого опонента. Це сприяє підвищенню самооцінки 
у студентів, вселяє впевненість у собі.

4. Колективні форми роботи, зокрема співробітництво студентів у парі змінного складу: читання 
й наступне спільне обговорення логічно завершеної й невеликої за обсягом частини тексту; вироблення 
навичок формулювання запитання, пункту плану чи тези, адекватних змісту опрацьованого абзацу тощо. 

Практикувалося взаємонавчання студентів: відповіді на запитання домашнього завдання доповнюють 
письмово й перевіряють самі студенти; групове розв’язування проблемної ситуації; самостійна робота з новим 
навчальним матеріалом у ланках із наступним його поясненням усій групі; багаторазове варіативне повто-
рення за допомогою опорних сигналів тощо.

Сучасні підходи до реалізації ідеї діалогічної взаємодії в контексті педагогічної етики знаходять най-
більш вагоме вираження в інтерактивних методах навчання. Зупинимося детальніше на таких, як дискусії 
та тренінги.

Дискусія (розгляд, дослідження) – це публічне обговорення чи вільний вербальний обмін знаннями, 
судженнями, ідеями з приводу якогось спірного питання чи проблеми. У період демократичних змін дис-
кусію стали досить широко застосовувати у навчанні. Як метод дискусія використовується у різних формах 
навчання: семінарах, тренінгах, під час лекції. Будучи своєрідною технологією, дискусія сама включає в себе 
інші методи та прийоми, такі  як «мозковий штурм», аналіз ситуацій тощо. Щоб дискусія була ефективною, 
важливо в її організації дотримуватися таких основних етичних норм: забезпечувати черговість у виступах; 
сприяти реалізації права кожного на власну, відмінну від викладацької, думку; орієнтувати учасників на 
чіткість та обґрунтованість аргументації; налаштовувати всіх учасників, передусім, на відкриття істини, 
а не самопрезентування тощо.

Тренінги – це система концептуально, логічно, тематично та структурно пов’язаних занять, під час яких 
широко застосовуються методи активного навчання. Перевага цього активного методу навчання в тому, що 
відбувається природне «входження» його учасників у проблему та створюються сприятливі умови для прак-
тичного вирішення питання. 

Спеціальна підготовка студентів до педагогічної взаємодії з учнівським колективом здійснюється нами 
під час читання курсу «Теорія виховання». Вивчення цього курсу спрямоване на формування у студентів 
умінь самостійно творчо і дієво вирішувати виховні завдання, оволодіння уміннями визначати конкретні 
завдання виховного впливу на учнів, визначати рівень вихованості учнів і рівень розвитку колективу, фор-
мувати учнівський колектив, регулювати і коректувати міжособистісні стосунки в колективі.

У викладанні курсу нами використовується включення студентів до різних форм навчальної роботи: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. На лекціях логічно та послідовно викладаються найбільш 
загальні та складні питання, що формують у майбутнього спеціаліста систему загально-педагогічних уявлень. 
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Семінарські заняття уточнюють, конкретизують та систематизують знання студентів, здобуті у ході 
проведення лекцій та виконання самостійної роботи, розвивають уміння робити повідомлення, висловлю-
вати власне розуміння проблемних питань, формувати педагогічне мислення та професійно - пізнавальний 
інтерес до педагогічної взаємодії з учнівським колективом.

Практична підготовка студентів виступає однією з форм освітнього процесу, завдяки якій не лише здій-
снюється перевірка фахових компетенцій студентів, а й створюються широкі можливості для формування 
педагогічної взаємодії  майбутніх фахівців у конкретній  галузі. 

Висновки. Отже, оптимізація викладання психолого-педагогічних дисциплін на засадах суб’єкт-
суб’єктної взаємодії та впровадження інноваційних форм навчання у процесі викладання педагогічних 
дисциплін сприяють суттєвому підвищенню ефективності підготовки студентів до педагогічної взаємодії 
з учнівським колективом.
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Teslenko T. V., Marusynets M. M. Formation of readyness of future primary school teachers for pedagogical 
interaction with student team

The urgency of the problem of training of future primary school teachers for pedagogical interaction with student team is 
proved in the article. Particular attention is paid to the disclosure of professional interaction of future teachers as a system 
of integrated indicators which includes professional pedagogical orientation of the individual, its theoretical armament, as well 
as the availability of professionally relevant skills necessary for joint activities. The content and structure of training of future 
teachers for pedagogical interaction with student team are outlined.

The readiness of future teachers for pedagogical interaction with  student team is considered in the work as a complex 
of personal, psychological and professional characteristics of the teacher  covering the motivational, content-procedural 
and effective-operational spheres of pedagogical activity.

The article reveals the essence of such notions as "interaction", "pedagogical interaction" in various aspects, highlights 
the main components of the process of training of future teachers and analyzes the problem of "interaction" as a pedagogical 
concept in the works of various scientists who dealt with this issue in their scientific research from different positions; pedagog-
ical conditions of formation of readiness of future primary school teachers in the course of studying of pedagogical disciplines 
in educational process which provide its formation are presented. At the end of the article it is concluded that the optimization 
of teaching of psychological and pedagogical disciplines on the basis of subject-subject interaction and the introduction of inno-
vative forms of learning in the teaching of pedagogical disciplines significantly increase the effectiveness of training of students 
for pedagogical interaction with students.

Key words: pedagogical interaction, student team, formation of readiness, cooperation, educational interaction, compo-
nents of readiness, pedagogical conditions, forms of education organization. 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ:  
ВІД АНАЛІЗУ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Розглянуті особливості організації змішаного навчання учнів початкових класів у контексті Нової української шко-
ли. Констатовано значимість впровадження змішаного навчання учнів, його провідні ідеї. Автори знайомлять зі спосо-
бами представлення навчального матеріалу на різних етапах уроку за моделлю змішаного навчання. Надається аналіз 
змішаному навчанню, спираючись на трактування дефініції “змішане навчання”. Обґрунтовано важливість та акцен-
тована увага на тому, що для цієї технології необхідні пізнавальна мотивація, натхнення, інтерес до навчання, вміння 
застосовувати сучасні цифрові технології вчителем початкових класів та якість підготовки навчального матеріалу. 
Також проаналізовано педагогічні праці вчених, які вивчали проблему організації змішаного навчання у закладах освіти, 
з метою визначення основних завдань впровадження технології змішаного навчання у початкових класах. З’ясовано 
також, що при правильній організації змішаного навчання забезпечується якість освітнього процесу. Змішані фор-
ми навчання надають нові можливості для більше активного залучення учнів початкових класів в освітній процес. 
Описано особливості формулювання поняття та переваги використання технології змішаного навчання в роботах 
вітчизняних та зарубіжних науковців.

У контексті дослідження зроблено висновок, що впровадження технології змішаного навчання збагачує зміст 
освітнього процесу, підвищує мотивацію до навчання учнів початкових класів, покращує якість надання навчального 
матеріалу та ефективність його засвоєння. Звернуто увагу на важливість ролі вчителя початкових класів в органі-
зації змішаного навчання засобами сучасних цифрових технологій та видів представлення навчального матеріалу на 
різних етапах уроків. Сукупність визначених понять показує, що технологія змішаного навчання є важливим чинником 
інформаційно-освітнього середовища учнів початкових класів.

Ключові слова: організація, змішане навчання, учні початкових класів, технології навчання.

Упродовж останнього часу та в умовах пандемії 2020 року значного поширення в інформаційно-освіт-
ньому середовищі набув напрям змішаного навчання, що розглядає освітній процес із позицій застосу-
вання цифрових педагогічних технологій із гарантованим якісним результатом. Як відомо, кожна з ланок 
освіти України зазнала необхідної оптимізації з істотними змінами у навчанні здобувачів освіти. Унікальний 
досвід впровадження нових технологій відобразився у вдосконаленні процесу та забезпеченні ефективного 
навчання учнів початкових класів. 

Серед досліджень і публікацій, в яких висвітлено питання використання моделі змішаного навчання 
в системі освіти, провідне місце посідають праці таких авторів: І. Воротникової, Є. Желнової, М. Мохової, 
М. Нікітіної, О. Рафальської, О. Спіріна, Ю. Триуса, Г. Чередніченко, Л. Шапрана та ін. [2, с. 19]. Невід’ємним 
складником організації змішаного навчання є упровадження інформаційних і комунікаційних технологій 
в освітньому процесі, цю проблему досліджують В. Биков, М. Жалдак, М. Кадемія та ін. Дорожня карта 
освітньої реформи (2015–2025) передбачає формування нової системи моніторингу якості освіти через фор-
мування Національної агенції з якості вищої освіти, створення системи індикаторів якості, сумісних із між-
народними системами, входження української системи освіти в міжнародні програми оцінювання навчаль-
них досягнень: PISA (2018), TIMSS (2019), PIRLS (2021) [1]. Реалізація цих положень стає можливою через 
формування інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, яке надає можливості 
вчителю початкових класів для організації змішаного навчання учня.

Мета статті полягає у висвітленні теоретичного аналізу дефініції “змішане навчання” та дослідженні 
питання організації змішаного навчання саме в початкових класах. 

Змішане навчання або змішане електронне навчання спочатку звучить як заплутаний термін, оскільки 
це відносно новий термін для сьогоднішніх викладачів. Однак M. Moore [9] повідомляє, що це поняття 
фігурувало ще аж до 1920-х років, яке називалося “підконтрольне заочне навчання”. C. Graham [9] зазна-
чає, що термін “змішане навчання” застосовується зазвичай як в академічному, так і в корпоративному колі. 
У 2003 р. Американське товариство з питань навчання та розвитку визначило змішане навчання одним із 
перших десяти тенденцій, що виникають у галузі надання знань. 

Трактування терміна значно різнилися, поки у 2006 році не вийшла книга авторів C. Bonk, C. Graham [9], 
які уточнили, що змішане навчання має на увазі поєднання освіти “віч-на-віч” і через комп’ютер. У наші 
дні під Blended Learning мається на увазі об’єднання можливостей Інтернету та цифрових медіа з освітою 
в класах. S. Consortium [12] визначає змішане (гібридне) навчання як результат інтегрування онлайн курсів 
(30% – 70%) із традиційними класними заходами плановим, педагогічно цінним, способом.

Аналізуючи досвід О. Макарової, І. Патрушевої [3], Tom Vander Ark [13] та Phil Bickerton [11], можна 
виділити такі переваги використання технології змішаного навчання: індивідуалізація навчання; можливість 
саморозвитку, самостійного навчання; мотивація учнів, виникнення відчуття успіху; ефективне викорис-
тання навчального часу; застосування розширених засобів діагностики; налагодження партнерських сто-
сунків між учителями, здобувачами освіти та батьками; економія матеріальних ресурсів; підвищення рівня 
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цифрової грамотності; інтерактивність; змінення пріоритетів використання інтернет-ресурсів (фокус на 
навчальному матеріалі, а не на соцмережі та іграх). Здобувач освіти вчиться готуватися до уроку; робиться 
акцент на глибокому навчанні; гнучкість; легше контролювати прогрес учнів; викладання в командах (змі-
шане навчання – це командний вид діяльності, який робить процес навчання соціальним і прозорим); робота 
вдома (в деяких випадках викладачі зможуть працювати віддалено); розширює навчання за межі однієї 
«події»; краще для досягнення суттєвих результатів; чималенькі можливості вчитися; різні вимоги навчання. 

В. Кухаренко зазначає, що ефективність навчання передбачає здатність інструкторів вплинути на успіх 
здобувачів вищої освіти. Це визначається, відповідно, кількома чинниками, наприклад, наскільки добре 
тьютори організовують роботу, знають навчальний матеріал, чітко спілкуються, як часто вони забезпечують 
зворотний зв’язок та інші критерії. У класі ефективність іноді залежить від ентузіазму викладача. Під час 
он-лайн і змішаних курсів часто потрібно більше підтримки для досягнення успіху учням, оскільки їхня 
діяльність вимагає взяти на себе відповідальність за власний успіх навчання [8, с. 214].

Основне завдання вчителя початкових класів у моделі змішаного навчання, на думку О. Кривоноса, 
О. Коротун [2], – це грамотно скласти і розподілити навчальний матеріал. Необхідно вирішити, що потрібно 
проходити в класі, що можна засвоїти, вивчити і вирішити вдома, які завдання підходять для індивідуальних 
занять, а які – для групової роботи над проєктом. Передбачається, що базовий матеріал викладається на 
уроках в класі, а розширений і поглиблений учні освоюють у процесі електронного навчання. Важливо, щоб 
уроки проходили у формі діалогу, захисту проектів, презентації, дебатів між учнями або вчителя з учнями. 
Електронний блок має містити проєкти для роботи у групі, творчі, практичні завдання, довідкові матеріали 
і посилання на додаткові матеріали в мережі Інтернет, проміжні та перевірочні тести, а також завдання під-
вищеної складності для обдарованих учнів. Саме якісна підготовка вчителя позитивно впливає на кінцевий 
результат навчання учнів та мотивацію до навчання.

У науковій психолого-педагогічній літературі існує класифікація змішаного навчання на моделі. Є багато 
підходів до класифікації, розкриємо найпопулярнішу [10]. 

1. Ротаційна модель – учні чергують навчання у школі та вдома за встановленим вчителем графі-
ком. Ротаційна модель складається із двох компонентів: навчання онлайн (вдома) та в освітньому закладі. 
Навчання може відбуватися за різними форматами: робота в невеликих проєктних командах, теоретичні 
виклади (лекції) від вчителя (як для цілої групи, так і для проєктних команд), індивідуальні консультації від 
вчителя, письмові завдання. Ротаційна модель поділяється ще на 4 підгрупи:

1) ротація за станціями – це модель організації курсу чи предмету, де учні переходять між різними 
«станціями» в межах одного чи декількох (небагатьох) кабінетів. Ротація по станціях відрізняється від інди-
відуальної ротації тим, що здобувачі освіти мають пройти усі станції, а не лише ті, що встановлені їхнім 
індивідуальним графіком;

2) ротація за лабораторіями – учні навчаються за встановленим графіком на території закладу освіти. 
Принаймні один із цих просторів є лабораторією, тоді як додаткові аудиторії містять інші способи навчання;

3) «перевернутий» клас – учні чергують за встановленим графіком між навчанням віч-на-віч, яке керу-
ється вчителем протягом навчального дня, та онлайновим інструктажем того ж предмета з віддаленого місця 
після школи. Дана модель є найбільш популярною та зручною для багатьох шкіл;

4) індивідуальна ротація – учні навчаються за індивідуально налаштованим, зафіксованим графіком. 
Під час навчання учні працюють у класі та проходять окремі станції.

2. Гнучка модель – навчання відбувається в основному онлайн, учні рухаються за налаштованим, гнуч-
ким графіком. За потребою викладач надає підтримку віч-на-віч.

3. Модель самостійного змішування – учні проходять один або декілька курсів повністю в Інтернеті, 
щоб доповнити свої традиційні курси. Вони можуть проходити онлайн-курси або в закладі освіти, або вдома. 
Залишки курсів учні проходять у школі.

4. Модель збагаченого віртуального навчання – у цій моделі учні ділять свій час між відвідуванням 
школі та онлайн-навчанням за допомогою передачі матеріалу через Інтернет. Поглиблена віртуальна модель 
відрізняється від перевернутого класу тим, що в програмах зі збагаченим віртуальним планом учні рідко 
відвідують заклад освіти.

Проаналізувавши моделі змішаного навчання, Н. Рашевська та С. Семеріков [6] зробили висновок, що 
в кожній моделі відбувається комбінування аудиторного навчання з елементами електронного, дистанційно-
мобільного навчання. Таке комбінування надає можливість використовувати різноманітні програмні засоби 
навчання, що створюють умови для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до процесу навчання.

І. Столяренко [7] наголошує, що викладача у змішаному навчанні називають фасилітатором (з англ. 
facilitate – сприяти, полегшувати), адже одна з головних його цілей – полегшити процес навчання, створивши 
психологічно-комфортне освітнє середовище. Фасилітатор – це провідник, який підтримує та супроводжує 
здобувача освіти у процесі досягнення навчальних цілей, заохочує та допомагає у вирішенні навчальних задач.

Ми погоджуємось з В. Мізюк, яка визначила ознаки змішаного навчання [4]: форма навчання відноситься 
до традиційного в межах діяльності освітніх закладів; це процес здобуття знань, умінь та навичок у межах 
певної навчальної дисципліни, частина якого реалізується у віддаленому режимі; під час вивчення навчаль-
ного матеріалу використовують інформаційно-комунікаційні технології; навчальні матеріали, які забезпечу-
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ють електронне навчання, розміщені у вільному просторі Інтернет чи віртуальному просторі закладу освіти; 
воно є персоналізованим, тобто спрямоване на врахування індивідуальних потреб кожного здобувача освіти.

Дослідниця зауважує, що змішане навчання трансформує стиль педагога, дозволяє перейти від трансля-
ції знань до інтерактивної взаємодії зі здобувачем освіти. Під час організації освітнього процесу на умовах 
змішаного навчання учень сам вирішує, скільки часу треба йому для перегляду відео та виконання завдань, 
скільки разів треба прослухати матеріал. А під час аудиторних занять треба займатися найнеобхіднішим – 
розмовляти, порівнювати, вступати в дискусію тощо. У результаті змінюється ставлення до знань – знання 
виступають не як зміст, а як інструмент.

Концепція Нової української школи (2016 р.) визначає коло викликів, які стоять перед сучасною систе-
мою освіти в Україні, серед яких, зокрема, є збільшення цифрового розриву між учителем і учнем. Багато 
педагогів ще не вміє досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими маси-
вами даних, робити й презентувати висновки, спільно працювати онлайн у навчальних, соціальних та науко-
вих проектах тощо [5]. 

Важливою умовою змішаного навчання учнів початкових класів є роль вчителя. Вчитель може працювати 
з учнями в маленьких групах та додатково диференціювати навчання, збільшувати вплив на якість навчання 
учнів, зовсім по-іншому сприймається навчальний матеріал учнями відповідно до підготовки групи. Учні 
початкових класів мають можливість навчатись через додаткові спеціальні розроблені дидактичні матері-
али, проходити тестування, виконувати тренувальні вправи. На уроках різних типів виділимо спільні етапи 
та елементи змішаного навчання (див. табл. 1).

Таблиця 1
Змішане навчання та основні елементи уроків

Елементи уроку Способи представлення

Організаційна частина Активізувати дітей за допомогою музики, графіки, анімації, перегляду муль-
типлікаційного матеріалу

Перевірка знань учнів Ігрові тренажери, інтерактивні вправи, тестування, опитувальник 
Мотивація начальної діяльності Мультимедійні та інтерактивні матеріали, демонстрації
Актуалізація опорних знань Тестування, вікторини, кросворди, інтерактивні картки
Пояснення нового матеріалу Текстові, графічні, мультимедійні, анімаційні об’єкти 

Діагностика правильності засвоєння Виконання інтерактивних завдань, вікторини, ребуси, тренажери з самопе-
ревіркою, експрес-опитування

Узагальнення та систематизація знань Дискусія, форум-онлайн, чат

Висновки. Безумовно, під час впровадження змішаного навчання в початковій школі потрібно створити 
чітку нормативно-правову модель освітньої установи для розробці змішаного навчання. Ми вважаємо пер-
шочерговим сьогодні завдання збереження та підвищення якості навчального матеріалу, розвитку творчого 
потенціалу вчителя початкових класів, що вимагає вироблення ефективних методів викладання у зміша-
ному навчанні, наявність якого з новими цифровими технологіями вносять нові виклики. Талановиті вчи-
теля генерують ідеї, але без командної гри їх втілення практично неможливе. Розуміння і підтримка з боку 
держави для всіх учасників освітнього процесу є конче необхідними для впровадження змішаного навчання.
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Tymofieieva I. B., Netreba M. M., Novytska E. O. Mixed learning of primary school students: from analysis to 
construction of the education model

The article considers the peculiarities of the organization of mixed education of primary school students are in the context 
of the New Ukrainian school. The importance of introduction of mixed learning of students, its leading ideas is stated. The 
authors are introduced to the ways presenting educational material at different stages of the lesson on the model of mixed 
learning. An analysis of mixed learning is provided, leaning on the interpretation of the definition of “mixed learning”. The 
importance and emphasis on that this technology requires cognitive motivation, inspiration, interest in learning, the ability to 
use modern digital technologies by primary school teachers and quality of educational material are substantiated.

The pedagogical works of scientists who studied the problem of organization of mixed learning in educational institutions, 
are also analyzed, with the aim of determine the main tasks of the introduction of the mixed learning technology in prima-
ry schools. It was also found that the proper organization of mixed learning ensures the quality of the educational process. 
The mixed forms of education provide new possibilities for more active involvement of primary school students in the educa-
tional process. Features of formulation of concept and advantages of using the technology of the mixed learning in the works 
of home and foreign scientists are described.

In the context of the study, it was concluded that the introduction of the mixed learning technology enriches the content 
of the educational process, increases the motivation to teach primary school students, improves the quality of educational 
material and the efficiency of its assimilation. Attention is drawn to the importance of the role of primary school teachers in 
the organization of the mixed learning by means of modern digital technologies and types of presentation of educational mate-
rial on the different stages of lessons. The set of defined concepts shows that the technology of blended learning is an important 
factor in the information and educational environment of primary school students.

Key words: organization, mixed learning, elementary school students, learning technologies.
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НЕДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У СЛУЖБІ ПРОБАЦІЇ

Розкрито сутність недискримінаційного підходу як основи соціально-виховної роботи з неповнолітніми правопоруш-
никами в країнах Європи і в Україні. На основі аналізу наукової літератури, міжнародного та вітчизняного нормативно-
го законодавства розкрито ґенезу недискримінаційного підходу до роботи з неповнолітніми, висвітлено базові дефініції, 
що забезпечують розуміння сутності цього підходу: “права людини”, “соціально-правовий захист”, “дискримінація”, 
“форми дискримінації”, “дискримінаційні ознаки” тощо. На основі аналізу досвіду діяльності органів та установ пені-
тенціарної системи, зокрема служби пробації, розглянуто стан соціального виховання неповнолітніх правопорушників, 
виявлено дискримінаційні практики, що латентно поширюються при розгляді судового провадження та винесенні вироку 
і є ґрунтом для виникнення подальших проблем у ресоціалізації та інтеграції неповнолітніх у суспільство.

Підлітки, які перетнули межу закону, неодноразово стикалися з дискримінацією щодо своєї особистості, тож 
ефективність використання антидискримінаційного підходу з неповнолітніми правопорушниками може стати най-
кращою практикою у сучасних формах і методах роботи із урахуванням потреб неповнолітніх суб’єктів пробації 
та вчинення ними повторних кримінальних правопорушень. Експертиза та детальна розробка основних критеріїв 
щодо проведення соціально-виховної роботи дає нам можливість знищити традиційні неефективні та репресивні 
методи роботи у системі кримінальної юстиції в цілому. 

Доведено, що недискримінаційний підхід має стати основою для проведення соціально-виховної роботи служби про-
бації з неповнолітніми правопорушниками, розкрито основні принципи і засади цього підходу. Надати можливість впли-
нути на інтерсекційність, із якою стикаються неповнолітні злочинці та закріплюють антисоціальні життєві навики.

Ключові слова: права неповнолітнього, соціальне виховання, соціально-правовий захист, дискримінаційні практи-
ки, недискримінаційний підхід, непряма дискримінація, служба пробації. 

В умовах соціально-економічної нестабільності та недостатньої правової захищеності громадян Укра-
їни усе більш актуальною стає проблема криміналізації молодого покоління. Статистика свідчить, що 
дитяча та підліткова злочинність є однією з найгостріших проблем в Україні від вирішення якої залежить 
подальший розвиток і майбутнє держави. Так, за даними “Огляду результатів діяльності державної уста-
нови “Центр пробації” за перше півріччя 2019 року”, станом на 1 січня 2019 року на обліку уповноважених 
органів з питань пробації (далі – УОПП) перебуває 56 525 тис. засуджених осіб, з них неповнолітніх –  
988 осіб [6]. Відзначимо, що рівень злочинності, зокрема повторних злочинів, серед неповнолітніх в реаль-
ності може бути ще більшим.

Сьогодні Україна взяла на себе обов’язки щодо впровадження досвіду зарубіжних країн із використання 
альтернативних покарань щодо неповнолітніх, не пов’язаних з позбавленням волі, що зумовлює необхідність 
посилення правового захисту дитинства, впровадження у практику органів та установ пенітенціарної служби 
основних положень міжнародного та вітчизняного нормативного законодавства щодо поваги до людської 
гідності й недискримінації людини незалежно від наявності чи відсутності у неї дискримінаційних ознак.

 Для вдосконалення системи правового захисту неповнолітніх відбулося впровадження у практичну 
діяльність відповідних служб та органів міжнародних стандартів з питань пробації, на основі взаємодії 
та співробітництва з ЄС, Радою Європи, Канадою, Норвегією, Нідерландами, USAID та UNODC. Серед 
пріоритетних завдань діяльності служби пробації України є запровадження ефективної системи відновлення 
прав та соціального статусу неповнолітніх, які стали жертвами несприятливих життєвих обставин у процесі 
їх соціального виховання на засадах поваги до особистості і недискримінації.

Підґрунтям для розробки та запровадження недискримінаційного підходу у роботу пенітенціарної сис-
теми України є дослідження щодо правових основ соціально-виховної роботи з неповнолітніми, які від-
бувають покарання в місцях позбавлення волі (О. Беца, І. Богатирьов, В. Льовочкін, Д. Ягунов та ін.); 
дослідження процесу та результату ресоціалізації осіб з делінквентною та кримінальною поведінкою при 
проведенні соціальної, соціально-педагогічної, психолого-педагогічної, відновлювально-правової роботи 
(О. Бандурка, С. Харченко, Ю. Чернецька, І. Яковець та ін.) тощо.

Соціальне виховання, що є провідним процесом у збагачені позитивного соціального досвіду неповно-
літніх, формуванні в молодого покоління поведінки, яка відповідає суспільним нормам та потребам самої 
особистості, вивчається, проектується та реалізується соціальною педагогікою. Дослідженням теоретико-
методологічних основ соціального виховання неповнолітніх займалися О. Безпалько, Н. Бурая, Н. Заверико, 
Л. Коваль, А. Рижанова та інші вчені. 

Питання вдосконалення соціально-виховної роботи з неповнолітніми, зокрема в аспекті профілактики 
та корекції девіантної поведінки з рахуванням соціально-кримінологічних та психолого-педагогічних харак-
теристик, порушували у своїх наукових працях Л. Вольнова,Т. Гніда, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Линник, 
В. Оржеховська та ін.

Розвідки у царині розробки змісту та технологій проведення соціально-виховної роботи з неповноліт-
німи засудженими В. Анголенко, Л. Завацька, І. Звєрєва, Т. Журавель, С. Замула, О. Караман та ін.
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Недискримінаційний підхід у галузі освіти та соціального виховання дітей і молоді розробляли О. Маса-
літіна, О. Марущенко, Т. Дрожжина, О. Рассказова та інші. Аналіз праць вчених дає підстави стверджувати, 
що недискримінаційний підхід розроблявся в основному для застосування у системі освіти, щодо соціально-
правової системи більш розроблений гендерночутливий підхід (В. Анголенко, О. Бєлоліпцева, Ю. Дьоміна, 
Т. Ісаєва, О. Рассказова, М. Ткаченко, І. Цибуліна та ін.), що є складовою частиною недискримінаційного. 
Останній же потребує ґрунтовної розробки та адаптації для реалій пенітенціарної системи, щоб забезпечити 
оптимізацію та підвищення ефективності соціального виховання неповнолітніх, які відбувають покарання 
з випробуванням.

Аналіз результатів наукових досліджень та реальної правозахисної практики свідчить, що, на жаль, сьо-
годні в роботі органів та установ пенітенціарної системи ще зберігається апробований ще за радянських 
часів дискримінаційний підхід, що полягає в недостатньому врахуванні потреб неповнолітніх, домінуванні 
карних практик над виховними, збереженні форм покарання ґрунтованих на ізоляції людини від соціальних 
впливів, збереженні дискримінаційного елементу у комунікативній культурі фахівців. Це зумовлює необхід-
ність посилення уваги науковців та практиків до поглиблених розвідок у напрямі розробки недискриміна-
ційного підходу до соціального виховання неповнолітніх у службі пробації.

Мета статті – дослідити перспективи розробки та застосування недискримінаційного підходу як основи 
соціального виховання неповнолітніх правопорушників у службі пробації.

У сучасних умовах боротьба з дитячою та підлітковою злочинністю визначається впровадженням нових 
для нашої країни зарубіжних пенітенціарних практик. Завдяки співпраці з Канадською організацією в Укра-
їні було відкрито центри пробації для неповнолітніх, введено спеціальні пробаційні програми. Як визначено 
Законом України “Про пробацію”, державну політику у сфері пробації реалізує орган пробації – центральний 
орган виконавчої влади. Правову основу діяльності органу пробації становлять Конституція України, Кри-
мінальний, Кримінальний процесуальний, Кримінально-виконавчий кодекси України. Разом із цим у своїй 
діяльності орган пробації керується нормативно-правовими актами, пов’язаними з діяльністю уповноваже-
них органів з питань пробації, де, окрім зазначеного вище Закону України “Про пробацію” – Закон України 
“Про охорону дитинства”, Закон України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули пока-
рання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, “Порядок виявлення сімей (осіб), 
які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб)”, “Порядок взаємодії суб`єктів соціального супроводу сімей (осіб), які пере-
бувають у складних життєвих обставинах”, “Порядок складення досудової доповіді”, “Порядок виконання 
адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт”, 
“Порядок взаємодії установи виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб`єктів 
соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк”, “Державний стандарт соціальної адаптації”, “Державний стан-
дарт соціальної послуги профілактики”, Пекінські правила, Токійські правила. 

У статті 2 Закону України “Про пробацію” визначено поняття пробації – система наглядових та соці-
ально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, вико-
нання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інфор-
мацією, що характеризує обвинуваченого [3]. 

Саме завдяки впровадженню пробації в Україні стало можливим поширення практики соціального 
виховання неповнолітніх, що скоїли правопорушення, за місцем їхнього проживання, без позбавлення волі 
та додаткового травмування дитини та її родини, зі збереженням цілісності мікросередовища дитини, що 
запобігає її подальшій криміналізації. З впровадженням пробації в Україні відбулися зміни в Кримінально-
виконавчому кодексі України у 2016 році й у науково-практичному дискурсі щодо виправної діяльності 
з неповнолітніми правопорушниками поширення отримала дефініція “соціально-виховна робота”, визна-
чена законодавством як основа функціонування служби пробації. 

У Законі України “Про пробацію” та Кримінально-виконавчому кодексі України соціально-виховна 
робота визначена як цілеспрямована діяльність персоналу органу пробації для досягнення мети виправ-
лення засуджених, що здійснюється за індивідуальним планом роботи із засудженими з урахуванням оцінки 
ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень та передбачає диференційований підхід під час 
надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення 
до навчання, участі у виховних заходах та соціально корисній діяльності, проведення індивідуально-про-
філактичної роботи [3; 5]. 

Про поширення пробаційних практик на теренах України свідчать дані оглядів результатів діяльності 
державної установи “Центр пробації”. Зокрема, протягом 2018 року по обліках уповноважених органів 
з питань пробації (далі – УОПП) пройшло 101558 осіб засуджених до покарань, не пов’язаних із позбав-
ленням волі (2017 рік – 114024 осіб). Виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, покладено 
на 584 УОПП, діяльність яких забезпечують 3026 працівників, із них персонал філій Державної установи 
“Центр пробації” – 164 працівника, керівники відділів уповноважених органів з питань пробації – 243 пра-
цівника. Слід зазначити, що навантаження на одного працівника органу пробації у середньому становить 
39 засуджених осіб, з тих, що пройшли по обліку [6]. Як бачимо, при такому навантаженні працівникам 
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доволі складно здійснювати індивідуальний підхід до суб’єктів пробації. Тим більш високими є вимоги до 
комунікативної компетентності працівників, ґрунтованої на володінні ними недискримінаційним підходом 
у соціально-виховній роботі з особистістю, особливо неповнолітніми правопорушниками.

Недискримінаційний підхід у соціально-виховній роботі з неповнолітніми правопорушниками ґрунтується 
на основних положеннях міжнародних документів: “Загальної декларації прав людини” (1948), “Конвенції 
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок” (1999), “Конвенції про права дитини” (1989), “Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод” (1950), “Конвенції про боротьбу з дискримінацією 
в галузі освіти” (1960); а також вітчизняних наративів: Конституції України (1996), законів України “Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні” (2012), “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків” (2005), “Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків на період до 2021 року”, “Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 2021 року” тощо.

Згідно із Законом України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” дискримінація 
визначається як ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнає обмеження у визнанні, реалізації або корис-
туванні правами і свободами в будь-якій формі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімей-
ного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дій-
сними або припущеними. Це ситуація, за якої, внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних 
правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними 
ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами 
осіб. Виключення зроблене Законом лише для випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними [2].

Захист людини від дискримінації забезпечується статтею 24 Конституції України, де зокрема, проголошу-
ється: “Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути приві-
леїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками” [4]. 

Перераховані у Конституції та Законі “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” 
характеристики людини мають назву дискримінаційних ознак, що зумовлюють відмінність, виключення, 
обмеження або перевагу, які заперечують або зменшують рівне здійснення прав людини в соціумі.

Ураховуючи визначені Конституцією та іншими нормативними документами України ознаки, можна 
виокремити дискримінаційні (захищені) ознаки, що найчастіше притаманні неповнолітнім правопорушни-
кам: бідність та/або низький соціальний статус родин, в яких вони виховуються, часто це неповна та/або 
багатодітна родина або взагалі відсутність батьківського впливу (сирітство, соціальне сирітство тощо), при-
належність до національних меншин або категорії вимушених переселенців тощо. Неповнолітнім право-
порушникам часто притаманні психологічні або навіть психічні порушення, зумовлені педагогічною зане-
дбаністю або станом здоров’я. Усе це створює умови для дискримінації за майновим станом та соціальним 
становищем, етнічним походженням, місцем проживання, зумовлює відсутність доступу до повноцінної 
освіти, престижної роботи, зменшує можливості підвищити свій соціальний статус, разом із цим потреби 
неповнолітнього формуються соціумом та не відрізняються від потреб підлітків із благополучних родин, 
що сприяє розвитку внутрішнього конфлікту між бажаннями дитини та її можливостями і пошуку легких 
шляхів задоволення власних потреб.

Розглядаючи порушену проблему із соціально-педагогічних позицій, слід відзначити, що неповнолітні 
правопорушники, як правило, мають не одну, а декілька дискримінаційних ознак у сукупності, що дає нам 
підстави говорити про їх множинну дискримінацію у суспільстві. Множинна або перехресна дискриміна-
ція (інтерсекційність) – перетинання різних соціальних ознак, таких як раса, клас і стать, що піддаються 
взаємопов’язаним формам пригноблення, домінування або дискримінації [9]. Теорія інтерсекційності пояс-
нює суттєве зниження статусу деяких осіб у суспільстві тим, що різні форми нерівності або пригнічення не 
існують окремо одна від одної та доповнюють і конструюють одна одну, а отже, відбувається перетин різних 
дискримінацій [8].

Прикладом інтерсекційності в роботі з неповнолітніми правопорушниками є кримінальні кейси, у яких 
беруть участь підлітки з психічними розладами. У цьому контексті слід зазначити, що в умовах розбудови 
пробації для неповнолітніх в наш час ще ухвалюють судові рішення стосовно неповнолітніх, які мають 
психічні захворювання, та стосовно вироків суду назначають пробацію. Із власного досвіду зазначимо, що 
у 2017 році до одного з підрозділів пробації Сумської області на виконання та проведення соціально-вихов-
ної роботи надійшов вирок суду стосовно неповнолітнього, засудженого за статтями 75, 76, 104 Криміналь-
ного Кодексу України та звільненого від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Під час вине-
сення вироку суд мав в наявності довідку щодо висновку судово-психіатричного експерта, що неповнолітній 
виявляє ознаки легкої розумової відсталості з порушенням поведінки. Під час постановки неповнолітнього 
на облік у відділі пробації його батько також надав відповідну довідку, що його син має ментальні пору-
шення та навчається у спеціалізованому інтернаті для дітей з розумовою відсталістю. 
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За Міжнародною класифікацією психічних і поведінкових розладів 10-го перегляду (1994), розумова від-
сталість – це стан затриманого або неповного розвитку психіки, що характеризується порушеннями тих зді-
бностей, які виявляються в період дозрівання і забезпечують загальний рівень інтелектуальності, тобто ког-
нітивних, мовленнєвих, моторних та соціальних здібностей [7]. Розумова відсталість може значно впливати 
на хід соціалізації дитини, зумовлюючи численні поведінкові розлади, корекція яких, як правило, потребує 
комплексного медико-психологічного втручання. 

Щодо наведеного вище кейсу, то постає питання, а чи можливий якісний нагляд та проведення фахівцями 
пробації соціально-виховної роботи з неповнолітнім, який має ментальні порушення, та чи може проведена 
робота вважатися ефективною, враховуючи відсутність у фахівців пробації спеціальних медико-педагогіч-
них навичок колекційної роботи з такими дітьми, та чи не вчинить неповнолітній повторного злочину.

Під час розгляду подібних кейсів необхідно враховувати, що, окрім прямої дискримінації, яку виявити 
і побачити легше, в роботі з неповнолітніми правопорушниками можуть реалізовуватися й інші форми дис-
кримінації. Це, наприклад, непряма дискримінація, що передбачає ситуацію, коли формально нейтральні 
правила, критерії або практики ставлять де-факто особу (осіб) певної меншини у невигідне становище 
у порівнянні з іншими, або утиск – небажана для особи (групи осіб) поведінка, метою або наслідком якої 
є приниження людської гідності за певними ознаками або створення напруженої, ворожої, образливої чи зне-
важливої атмосфери [2]. Таким чином, дискримінаційна практика може бути звичною та непомітною в роботі 
працівників пробації й поширюватися через жорстку стандартизацію алгоритму створення і змісту пробацій-
них програм, що не враховує потреб окремих груп людей; організацію соціально-виховного середовища для 
суб’єктів пробації; через низьку або специфічно забарвлену комунікативну культуру працівників пробації; 
через вибір невідповідних форм соціально-виховної роботи без урахування конкретних потреб неповнолітніх.

Принцип недискримінації, встановлений статтею 2 Закону України “Про засади запобігання та проти-
дії дискримінації в Україні”, передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод 
осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної 
людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб [2]. 

Недискримінаційний підхід у пробації стає сьогодні надважливим завданням соціального виховання 
неповнолітніх правопорушників, оскільки соціально-виховний вплив на неповнолітнього здійснюють саме 
люди, спілкуючись з якими суб’єкт пробації разом із суто предметним змістом бесід і консультацій, фоново 
сприймає “соціальний контекст”, що транслюється “приховано” через поведінку і спілкування працівників 
пробації, їхні риси та характеристики, те, чим вони займаються, до чого прагнуть, які їхні ролі та статуси, 
а також через організацію простору служби пробації, наочні зображення, доступну літературу тощо. 

У цьому контексті наголосимо, що дієвих змін у роботі пробації можна досягнути, лише підготувавши 
експертне коло, здатне реалізовувати антидискримінаційну експертизу діяльності працівників служби про-
бації щодо соціального виховання неповнолітніх правопорушників. Метою такої експертизи має стати не 
лише виявлення в комунікації фахівців з неповнолітніми виявів прямої дискримінації, що сьогодні стає ско-
ріше виключенням, ніж правилом, а й, у першу чергу, через популяризацію антидискримінаційних практик 
спілкування та створення у службі пробації недискримінаційного середовища. 

Процедурно антидискримінаційну експертизу варто розпочинати з аналізу текстових та позатекстових 
в матеріалів, з якими працює персонал служби пробації (методичний апарат) та неповнолітні правопоруш-
ники (ілюстрації, роздатковий матеріал, пробаційні програми), на предмет проявів дискримінації за захище-
ними ознаками та надання рекомендацій щодо їх усунення. Дискримінаційний контент у цих матеріалах може 
подаватися у формі прихованих стереотипів, ксенофобії, ейджизму, андро- та етноцентризму, сексизму тощо. 

Для виявлення і усунення дискримінаційних моментів доречно зробити аналіз розроблених вправ, 
завдань та наданих коментарів, що передбачені пробаційними програмами та іншими матеріалами, орієн-
тованими як на самих неповнолітніх, так і на фахівців, які з ними працюють; вивчити ілюстрації і текст 
у роздаткових матеріалах на предмет наявності дискримінаційних та стереотипних зображень і тверджень. 
Необхідно оцінити обсяг у тексті або в зображеннях різноманітних персонажів із характеристиками, що 
вказують на дискримінаційні ознаки за віком, статтю, кольором шкіри, інвалідністю та іншими ознаками; 
виявити чи наявні стереотипні ситуацій щодо життєвих та соціальних реалій притаманних, як прийнято 
вважати, лише чоловікам або лише жінкам, виключно людям без фізичних або психологічних обмежень чи 
особам з інвалідністю; встановити наявність / відсутність сегрегації і поляризації, виявити випадки дискри-
мінаційної мови тощо.

Висновки. Запровадження досвіду зарубіжних країн із використанням альтернативних покарань щодо 
неповнолітніх, не пов’язаних із позбавленням волі, впровадження програм як методу впливу та відновлення 
соціально прийнятих норм поведінки неповнолітніх правопорушників у суспільстві сьогодні вимагають не 
тільки адаптування цього досвіду в Україні, а й розробки власних, актуальних для нашої держави підходів 
та соціально-виховних практик, ґрунтованих, зокрема, на ідеях рівності і недискримінації у суспільстві.

 Українське суспільство ще проживає стандартними соціально-прийнятими нормами соціального вихо-
вання та перевиховання молодого покоління. Ще на недостатньому рівні знаходиться врахування потреб 
неповнолітніх, ще збережені стійкі дискримінаційні елементи у комунікативній культурі фахівців, особливо 
у такій сталій структурі, як пенітенціарна система, що зумовлює актуальність розробки і впровадження 
недискримінаційного підходу у роботу служби пробації. 
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Згідно із цим підходом пріоритетним у роботі з неповнолітніми правопорушниками стає ґрунтований 
на недискримінаційних практиках, якісний інформаційно-комунікативний соціально-виховний вплив, спря-
мований на регенерацію соціальних функцій неповнолітнього суб’єкта пробації, відновлення його психо-
логічного, морального та фізичного здоров’я, соціального статусу та повернення до повноцінного право-
слухняного життя у суспільстві. Недискримінаційний підхід у пробації, орієнтований на вираховування 
індивідуальних потреб різних груп людей, поважне та толерантне ставлення до них, має стати сьогодні 
надважливим завданням соціального виховання неповнолітніх правопорушників.

Перспективним напрямом подальших досліджень порушеної проблематики є більш детальна розробка 
комплексу критеріїв аналізу соціально-виховного контенту для роботи з неповнолітніми правопорушниками 
з опорою на підручник за редакцією О. Малахової [1] щодо антидискримінаціної експертизи освітнього 
контенту, оскільки в системі освіти така експертиза існує і успішно впроваджується вже декілька років, 
а в системі пробації є скоріше інноваційною, ніж усталеною практикою.
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Tkachenko M. E. Non-discriminatory approach as the basis of socio-educational work with juvenile offenders 
in the probation service

The essence of the non-discriminatory approach as the basis of socio-educational work with juvenile offenders in European 
countries and Ukraine has been revealed. Based on the analysis of scientific literature, international and domestic regulatory 
legislation, the genesis of the non-discriminatory approach to working with minors has been disclosed, basic definitions that 
provide an understanding of the essence of this approach: “human rights”, “social and legal protection”, “discrimination”, 
“discrimination forms”, “discriminatory signs”, etc., have been highlighted. On the basis of an analysis of the experience 
of the bodies and institutions of the penitentiary system, in particular, the probation service, the state of social education of juve-
nile offenders has been examined, and discriminatory practices that are latent in considering judicial proceedings and sentenc-
ing have been found and they are the basis for further problems in the re-socialization and integration of minors into a society.

Teenagers who have crossed the border of the law have repeatedly faced discrimination with respect to their personality, 
therefore, the effectiveness of using the anti-discrimination approach with juvenile offenders may be the best practice in mod-
ern forms and methods of work taking into account the needs of juvenile probation subjects and their commission of repeated 
criminal offenses. Examination and detailed development of the basic criteria for conducting socio-educational work gives us 
the opportunity to destroy the traditional ineffective and repressive methods of work in the criminal justice system as a whole.

It is proved that the non-discriminatory approach should be the basis for the socio-educational work of the probation service 
with juvenile offenders; the basic principles and foundations of this approach, which should provide an opportunity to influence 
the intersectionality faced by juvenile delinquents and reinforce them antisocial life skills, have been revealed.

Key words: minor rights, social education, social and legal protection, discriminatory practices, non-discriminatory 
approach, indirect discrimination, probation service. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, МЕДІАОСВІТА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ

Проаналізовано сучасні підходи до формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів. Розглянуті 
пропоновані вченими трактування понять “медіаосвіта”, “медіаграмотність” тощо та їх основні завдання в під-
готовці майбутніх педагогів до професійної діяльності. 

Актуальним стає пошук психолого-педагогічних засад підвищення рівня інформатизації освітнього процесу, які 
інтегрують комп’ютерні та педагогічні технології й забезпечують формування інформаційної компетентності май-
бутніх педагогів. Водночас визначено, що означені технології стимулюють інтерес до пізнання, сприяють усвідомлен-
ню можливостей мультимедійних технологій для викладання й вивчення навчальних дисциплін, що забезпечують не 
лише освіту, а й розвиток учнів.

Мета статті передбачає аналіз теоретичних аспектів та обґрунтування концептуальних підходів до формування 
в майбутніх педагогів інформаційної компетентності, медіаграмотності та готовності до реалізації медіапрєктів 
у професійній діяльності.

Інформаційну компетентність визначено як складне інтегральне і системне особистісне утворення, яке гармонійно 
поєднує сукупність загальнолюдських та гуманістичних уявлень, ідей, знань ціннісних орієнтацій, емоційного досвіду, 
стильовий і світоглядний рівень освіти, універсальних способів пізнання, алгоритмів поведінки й способів комунікації, 
зорієнтованих на розвиток, самовдосконалення в історично і технологічно зумовленому інформаційному суспільстві.

Доведено, що уміння використовувати інформаційні, телекомунікаційні та комп’ютерні технології для вирішен-
ня професійних завдань стає обов’язковою складовою частиною інформаційної компетентності сучасного педагога. 
Не  менш важливим завданням підготовки визначено також формування медіакультури педагогів як здатності сприй-
мати і оцінювати медіатексти, бути медіатворчим, засвоювати нові знання у сфері засобів масової комунікації. 

Ключові слова: інформаційна компетентність, інформатизація освітнього процесу, медіаосвіта, медіаграмот-
ність, проєктна діяльності, мультимедійний проєкт, підготовка майбутніх педагогів.

В умовах інформатизації суспільства та підвищення якості вищої освіти необхідність підготовки педа-
гогів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і медіакультури зумовлена зростанням вимог 
до професійної компетентності та особистісного досвіду творчого застосування інформаційних технологій 
у практичній діяльності. Здебільшого сучасні педагоги сформувалися в певній системі мислення з чітко 
організованою інформацією, яку отримують через стандартизовані освітні програми, рекомендовані підруч-
ники, книги та наукові видання. Однак сучасне покоління потрапляє в умови, коли знання, яких набувають 
під час навчання, перекриваються потоком інформації, що надходить із засобів масової комунікації. Вся ця 
інформація не має структурно-змістовної логічного зв’язку, подається мозаїчно й еклектично, не відповідає 
традиційній освіті і є якісно іншим типом зорового й слухового сприймання [7].

Традиційна вербальна форма педагогічної взаємодії суб’єктивно оцінюється здобувачами освіти як 
неприваблива, що призводить до зниження результативності навчання загалом. 

Актуальним стає пошук психолого-педагогічних засад підвищення рівня інформатизації освітнього про-
цесу, які інтегрують комп’ютерні та педагогічні технології й забезпечують формування інформаційної ком-
петентності майбутніх педагогів. Водночас стимулюють їхній інтерес до пізнання дидактичних аспектів 
ІКТ, сприяють усвідомленню можливостей мультимедійних технологій для викладання навчальних дисци-
плін, що забезпечують не лише навчання, а й розвиток учнів.

Мета дослідження – проаналізувати теоретичні аспекти та обґрунтувати концептуальні підходи до фор-
мування в майбутніх педагогів інформаційної компетентності, медіаграмотності та готовності до реалізації 
медіапрєктів у професійній діяльності.

Результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (водночас в межах міжнародних програм) 
засвідчують, що впровадженню мультимедіа здебільшого перешкоджає відсутність комплексного підходу 
та систематизації програмно-методичних навчальних засобів. Навчальні програмні продукти розробляються 
здебільшого з окремих тем дисципліни без забезпечення програмної підтримки курсу загалом. 

Проблема використання мультимедійних дидактичних засобів в освітньому процесі початкової, серед-
ньої і вищої школи України – відносно нова для вітчизняної психолого-педагогічної науки. Підґрунтям 
дослідження мультимедіа з урахуванням його можливостей у процесі формування фахових компетентнос-
тей стали наукові пошуки вчених А. Андрєєва, В. Безпалько, В. Бикова, Д. Богданова, І. Булах, Р. Гуревича, 
А. Гуржій, І. Захарова, М. Жалдака, М. Кастельса, М. Кадемії, В. Клочко, А. Коломієць, В. Кухаренко, І. Мар-
хель, Ж. Меншикова, Н. Морзе, Є. Мусхелашвілі, Є. Полата, І. Роберта, П. Сердюка, С. Сисоєва, О. Спі-
ваковського, О. Спіріна, Ю. Триус, А. Хуторського, Ю. Шрейдера, Б. Шуневич, Дж. Синклера, К. Холла 
та інших. Низку зарубіжних досліджень зосереджено на можливостях мультимедіа в освітньому процесі 
ЗВО (Дж. Брунср, Дж. Булл, Д. Вуд, Р. Гагпс, Н. Гарднер, Г. Дейвіс, Д. Джонасссн, К. Джоупс, К. Кандлін, 
М. Ксннінг, Д. Кларк, Дж. Керрол, Р. Ласт, Д. Лаурштлард, М. Леві, Дж. Ліч, Д. Ниоман, М. Пешшігтон, 
Б. Робінсон, П. Скрімшоу, С. Фортескио, Д. Хардісті, Дж. Хіггінс, С. Вінд). 
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Здебільшого зарубіжні проєкти та вітчизняні дослідження щодо впровадження мультимедіа доводять 
високий освітній потенціал нового дидактичного засобу, однак зосереджують увагу на відсутності теоре-
тично обгрунтованої організації навчального процесу із застосуванням мультимедіа, що ускладнює прак-
тичну реалізацію його можливостей. Педагоги не мають належного уявлення про сутність, структуру 
та функції мультимедіа в навчальному процесі закладу освіти. 

Усе це пов’язано зі складністю та недостатньою розробкою в теорії поняття “мультимедіа” як дидактич-
ного засобу, що ускладнює практичну реалізацію його можливостей. 

Водночас уміння використовувати інформаційні, телекомунікаційні та комп’ютерні технології для вирі-
шення професійних завдань стає обов’язковою складовою частиною інформаційної компетентності сучас-
ного педагога. Не менш важливим завданням є формування медіакультури педагогів як здатності сприймати, 
і оцінювати медіатексти, бути медіатворчим, засвоювати нові знання у сфері засобів масової комунікації. 

Найбільш перспективним, на нашу думку, є підхід учених, який визначає інформаційну компетент-
ність як один із основних пріоритетів загальної освіти, а комунікаційну компетентність – як один із видів 
інформаційної компетентності [9]. Інформаційна компетентність розглядається як нова грамотність, до якої 
включено “вміння активно, самостійно аналізувати інформацію, приймати принципово нові рішення в непе-
редбачуваних ситуаціях з використанням технологічних засобів”, а також “технічні навички комп’ютерної 
грамотності, оперування уявними інформаційними об’єктами і моделями” [6]. Пропоноване визначення 
можна розглядати з урахуванням можливостей сучасних мультимедіа технологій, які розширюють межі 
інформаційних каналів й відтак уміння, що формують сучасне розуміння інформаційної компетентності.

Інформаційну компетентність будемо визначати як складне інтегральне й системне особистісне утво-
рення, яке гармонійно поєднує сукупність загальнолюдських та гуманістичних уявлень, ідей, знань (когні-
тивний компонент), ціннісних орієнтацій, емоційного досвіду (мотиваційно-ціннісний компонент), стильо-
вий і світоглядний рівень (індивідуально-творчий компонент), універсальних способів пізнання, алгоритмів 
поведінки й способів комунікації (операційно-діяльнісний компонент), зорієнтованих на розвиток, само-
вдосконалення в історично і технологічно зумовленому інформаційному суспільстві [10].

З урахуванням означеного визначення уточнимо процесуальний аспект завдання підготовки майбутніх 
педагогів щодо сучасних ІКТ: для формування інформаційної компетентності необхідно вибудувати пере-
думови задля можливості розвитку готовності до діяльності та проєктно-конструктивного компонентів, 
а також і когнітивного компонента, який забезпечить становлення мотиваційно-ціннісного ставлення до 
інформації й індивідуально-творчого самовдосконалення особистості в інформаційній діяльності в конкрет-
ній предметній області.

Наявність цілісної інформаційної картини світу у людини та власних ціннісних установок сприяє інфор-
маційній творчості, внаслідок якої виникає інформаційно об’єктивне нове, що стає вищим проявом інфор-
маційної компетентності особистості. Означеного рівня компетентності неможливо досягти без володіння 
невербальними візуально-образними способами комунікації й іншими компонентами медіаграмотності 
(медіаосвіти).

У матеріалах ЮНЕСКО пропонується таке визначення медіаосвіти: “Навчання теорії й практичних умінь 
для оволодіння сучасними засобами масової комунікації, які розглядаються як частина специфічної і авто-
номної області знань у педагогічній теорії і практиці”. Водночас більшість експертів не розмежовують тер-
міни “міаграмотність” (media literacy) та “медіаосвіта” (media education) [6].

У дослідженнях знаходимо: “Медіаосвіта (англ. Media education від лат. Media-засоби) – напрям в педаго-
гіці, який передбачає вивчення зако-
номірностей масової комунікації 
(преси, ТБ, радіо, кіно, відео та ін.)”. 
Визначено й основні завдання меді-
аосвіти (рис. 1) [2; 4]. 

Тотожним є також запропоно-
ване вченими визначення завдань 
медіаосвіти, однак з доповненням 
“... за допомогою технічних засобів 
і сучасних інформаційних техноло-
гій”, що вважаємо важливим. Вод-
ночас вченими визначено й важливі 
вміння здобувача в процесі медіаос-
віти (рис. 2) [1]. 

Мету й завдання медіаосвіти 
визначено як розуміння адресної 
спрямованості й завдання інформу-
вання; вміння продукувати власну 
думку до прихованого змісту; знахо-
дити необхідну інформацію в різних 

ПІДГОТУВАТИ 
НОВЕ ПОКОЛІННЯ

ДО 

Рис. 1. Основні завдання медіаосвіти в сучасному інформаційному просторі
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джерелах, систематизувати її за визначеними ознаками; перетворювати візуальну інформацію у вербальну 
знакову систему й навпаки; трансформувати інформацію, видозмінювати її обсяг, форму, знакову систему, 
носій тощо, з урахуванням мети комунікативної взаємодії й особливостей аудиторії, для якої її призначено; 
аргументувати власні висловлювання, знаходити помилки в пропонованій інформації та вносити пропозиції 
щодо їх виправлення; сприймати альтернативні погляди і висловлювати обґрунтовані аргументи «за» і «проти» 
кожної з них; встановлювати асоціативні і практично доцільні зв’язки між інформаційними повідомлен-
нями; виокремлювати головне в інформаційному повідомленні, відокремлювати його від «шуму» тощо [4].

Рис. 2. Вміння здобувача у процесі медіаосвіти та підготовка до життя в демократичному суспільстві

Вищеозначені завдання медіаосвіти, на нашу думку, можна відносити й до завдань формування інформа-
ційної компетентності майбутніх педагогів.

З урахуванням прагматичного застосування означених технологій закцентовано увагу на необхідності 
оволодіння практичними навичками створення власних медіатекстів, скажімо, відеозйомки, відеомонтаж 
з допомогою комп’ютерної техніки, вміння фотографувати, сканувати зображення, змінювати з допомогою 
різних додатків імпортовані зображення, готувати слайд-презентації, розміщувати матеріали в Інтернет, 
використовувати ефекти анімації тощо. Педагогічна мета пропонованого підходу полягає в розвитку кре-
ативних здібностей особистості у практико зорієнтованій навчальній діяльності, в оволодінні на практиці 
теоретичних поняттями, такими, як “кадр”, “ракурс”, “відеоряд”, “композиція” тощо.

Усе це визначає перехід від гностичної парадигми до діяльнісної, в межах якої основною метою стає 
формування здатності до активного використання на практиці, водночас до творчої праці. Адже у своїй про-
фесійній компетентності для педагога важливо не демонструвати знання в їх теоретичному вигляді, а про-
являти здатність застосовувати їх у конкретних практичних ситуаціях [3]. Відтак необхідним стає також 
включення проєктної діяльності у процес підготовки майбутніх педагогів. 

Водночас недостатньо вивчено можливості використання методу проєктів у підготовці майбутніх педа-
гогів, який впродовж останніх років отримай високу оцінку зарубіжних і вітчизняних вчених (В. Будак, 
Дж.Дьюї, В. .Кілпатрік, Е. Торндайк, О. Пєхота, Є. Полат, А. Старєва) як частково-пошуковий і практико 
зорієнтований метод.

Проєкт в широкому розуміння – попереднє усвідомлення передбачуваного (можливого) об’єкта чи про-
цесу, що відображає концептуальну ідею задуманого [8]. Під проєктом також розуміють певну сукупність 
заходів, об’єднаних однією програмою чи організаційною формою цілеспрямованої діяльності. Означені 
проєкти здебільшого зустрічаються в мережі Інтернет. Інше визначення проєкту – цілеспрямована діяль-
ність зі створення (вироблення, планування, конструювання) певної системи, об’єкта, моделі, продукту чи 
послуги [11].

Проєктування як діяльність визначено як процес створення прототипу, прообразу передбачуваного (мож-
ливого) об’єкта чи процесу [3]. 
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Похідним терміном “проєктна діяльність” у започаткованому дослідженні будемо послуговуватись для 
позначення креативної роботи педагогів зі створення прототипів електронних навчальних матеріалів, при-
датних для використання в предметних освітніх областях. 

На думку вчених, метод проєктів завжди зорієнтований на самостійну діяльність здобувачів – індивіду-
альну, парну, групову, яку виконують впродовж певного періоду часу [5]. Пропонований метод органічно 
поєднується з груповими (collaborative or cooperative learning) методами та передбачає вирішення певної 
проблеми з використанням сукупності різноманітних методів, засобів навчання, й необхідність інтегрування 
знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей в практичну діяльність.

Визначено й структурні елементи проєктної технології (рис. 3) [8].
Впровадження методу проєктів як дослідницького методу у практику призводить до зміни функції педа-

гога, з носія (інформатора) готових знань він перетворюється в координатора пізнавальної діяльності учнів. 
Водночас у започаткованому дослідженні вагомості набуває термін “мультимедійний проєкт” для позна-

чення процесу чи результату проєктної діяльності здобувача, матеріалізованого в сукупності медіатекстів, 
тобто мультимедійних засобів різної форми й рівнів складності, підготовлених та призначених для викорис-
тання в освітньому процесі [12].

Отож під мультимедійним проєктом будемо розумітися процес цілеспрямованої діяльності майбутнього 
педагога з вивчення та використання мультимедійних технологій в освіті, який виконується у відповідності 
до дидактично обґрунтованого регламенту й методичних вказівок в певному проблемному полі (темі) освіт-
ніх компонентів, які вивчаються.

Рис. 3. Структурні елементи проєктної технології

Слід зауважити, що мультимедійні проєкти спрямовано на засвоєння способів конструкторської та інфор-
маційної діяльності майбутніх педагогів. 

Використання комп’ютерних технологій в освіті вносить у розвиток особистості як педагога та і учня 
певні зміни, які належать до пізнавальних і емоційно-мотиваційних процесів, вони впливають на характер 
людини, водночас посилюють пізнавальну мотивацію здобувачів і користувачів до використання ІКТ. 

Використання засобів ІКТ та мультимедіа в освіті збільшує частку самостійної навчальної діяльності 
та активізує здобувача. Водночас мультимедійний проєкт у підготовці майбутніх педагогів передбачає вирі-
шення одного, об’ємного, логічно завершеного завдання впродовж декількох практичних занять чи навіть 
семестру. 

Висновки. Можемо стверджувати, що потік інформації в такій мірі сприяє досягненню освітніх завдань, 
в якій здобувачі будуть навчені критичного сприймати інформацію та її використовувати у процесі самостій-
ного засвоєння знань і в якій мірі засоби та методи медіакультури будуть використані в освітньому процесі.

Отож перед вищою освіти постає завдання підготувати педагогів до використання інтерактивних мульти-
медійних технологій у своїй професійній діяльності, організувати їхню проєктну діяльність, спрямовану на 
створення власних мультимедійних навчальних засобів, і практичне засвоєння проєктної організації освіт-
нього процесу.
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Chupakhina S. V., Krul L. M. Information competence, media education and project activities of future teachers: 
theoretical aspect of training

The article deals with modern approaches to information competence of future teachers. The interpretations of the following 
concepts as “media education”, “media literacy” and others are considered. The principal tasks for training future teachers 
for professional activity are suggested.

It is substantiated that the search for psychological and pedagogical frameworks to upgrade the level of informatization 
of the educational process, which integrate computer and pedagogical technologies and ensure the building information com-
petence of future teachers. At the same time, it is determined that these technologies encourage interest for learning, help 
to comprehend all possibilities of multimedia technologies for teaching and studying disciplines. It provides both education 
and development of students.

The purpose of the article is to analyze the theoretical aspects and substantiate the conceptual approaches to building 
information competence of future teachers, media literacy and readiness to implement media projects in professional activities.

Information competence is defined as a complex of integrated and systematic personal education, which harmoniously 
combines a set of universal and humanistic ideas, values, emotional experience, ideological level of education, universal ways 
of learning, behavioral algorithms and methods of communication, self-communication as well as development in information 
society.

It is proved that the ability to use information, telecommunication and computer technologies to solve professional problems 
has become a mandatory component of information competence of a modern teacher. No less important task of training is also 
to build media culture of teachers that is considered as the ability to perceive and evaluate media texts, to be media creative, to 
acquire new knowledge in the field of mass media.

Key words: information competence, informatization of educational process, media education, media literacy, project activ-
ity, multimedia project, future teachers’ training.

УДК 37.015.311
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.36

Швець Т. Е.

СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТЬЮТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Метою статті є аналіз основних понять тьюторського процесу, а саме: “тьюторська система”, “тьюторство”, 
“тьюторська діяльність”, “тьюторський супровід”. Визначено їхні роль та місце в тьюторському процесі, а також 
подано власне бачення їх співвідношення, що дає змогу одночасно бачити і розуміти взаємозв’язок та змістовну й функ-
ціональну різницю між ними. На підставі вивчення наукових публікацій проаналізовано трактування дослідниками 
основних понять тьюторського процесу, а саме: “тьюторська система”, “тьюторство”, “тьюторська діяльність”, 
“тьюторський супровід”. Зроблено спробу виявити домінуючі позиції науковців щодо розуміння їх сутності, ролі 
та місця у тьюторському процесі, а також погляди на їх співвідношення. Запропоновано поєднати поняття “тью-
торська система”, “тьюторство”, “тьюторська діяльність”, “тьюторський супровід” у певні пари, в яких, на думку 
автора, проявляється найбільш конкретний взаємозв’язок між ними і навіть певні кореляційні залежності. Такими 
парами є: тьюторська система і тьюторство, тьюторство і тьюторська діяльність, тьюторство і тьюторський 
супровід. Зазначено, що тьюторська система розуміється як більш широке і об’ємне поняття, а тьюторство є еле-
ментом цієї системи. Зроблено акцент на необхідності розвести поняття “тьюторська діяльність” та “діяльність 
тьютора”, які не є тотожними. Наголошується, що тьюторство будується на суб’єкт-суб’єктній основі, для якої 
характерні такі процесуальні дії, як співпраця та взаємодія обох суб’єктів діяльності – тьютора та тьюторанта. 
Висловлено думку про те, що не варто зводити тьюторство лише до діяльності тьютора у вигляді тьюторсько-
го супроводу, адже тьюторство є значно ширшим поняттям. Автором пропонується таке бачення співвідношення 
зазначених вище пар: ідентичними поняттями за суттю і змістом є тьюторство і тьюторська діяльність; у понят-
тях “тьюторська система” і “тьюторство”, “тьюторство” і “тьюторський супровід” перші виступають як більш 
широкі й об’ємні, ніж “тьюторство” і “тьюторський супровід”, які можна вважати складниками перших.

Ключові слова: тьюторська система, тьюторство, тьюторська діяльність, тьюторський супровід, співвідно-
шення.

Проблема тьюторства в системі вітчизняної освіти останнім часом стає все більш не тільки актуальною, 
а й значною мірою починає набувати великого практичного значення. Про це свідчать багаточисленні при-
клади застосування тьюторських технологій у деяких освітніх установах країни, діяльність окремих тьюто-
рів-ентузіастів, перші кроки з підготовки у вишах педагогічних кадрів до роботи з учнями або студентами 
з використанням методик і рекомендацій тьюторства.

Разом із цим спостерігається помітний інтерес із боку багатьох науковців освітньої галузі, просто педа-
гогів-практиків до розроблення теоретичних основ цього явища, у результаті чого ми маємо достатньо 
досліджень і наукових праць із проблем тьюторства, статей, методичних розробок і посібників, де автори 
розглядають окремі категорії та поняття, які у цьому процесі застосовуються, дають їм певні тлумачення, 
визначення, розкривають зміст, указують роль і місце в ньому.
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Так, у працях Є. В. Белицької, Т. М. Ковальової, Є. Б. Колосова, М. В. Рибалкіна висвітлено питання тью-
торської системи; різні аспекти тьюторської діяльності розглянуто в працях Е. Гордона, Н. М. Дем’яненко, 
М. В. Іващенка, В. М. Кухаренко, Р. Морган, Ч. О’Мейлі, К. П. Осадчої, М. М. Черемних; сутність тьютор-
ського супровіду розкрито в працях П. Г. Щедровицього, Б. Д. Ельконіна, Н. К. Гончарової, Т. А. Ільіної.

При цьому поряд зі схожими поглядами та точками зору нерідко пропонуються своєрідні та нестандартні 
підходи до їх розгляду і розуміння, що в науці цілком природно. На жаль, є випадки не зовсім достатньої 
повноти й аргументованості у доведенні своєї думки при цьому, нечіткості в поясненнях і, навіть, деякої 
плутанини у визначенні і розкритті змістовного боку цих понять.

Мета статті – аналіз основних понять тьюторського процесу, визначення їх ролі та місця в тьюторському 
процесі, а також визначення власного бачення на їх співвідношення.

Так, основними поняттями тьюторського процесу, на нашу думку, є “тьюторська система”, “тьютор-
ство”, “тьюторська діяльність”, “тьюторський супровід”. І справа не тільки у визначенні сутності даних 
понять, їх ролі і місця у цьому процесі, а й у їх співвідношенні, що дає змогу одночасно бачити і розуміти 
взаємозв’язок та змістовну і функціональну різницю між ними. Саме це викликає у нас бажання детально 
розібратися у цих поняттях, визначитися з їх змістовними характеристиками та на цій підставі встановити 
рівень і характер їх співвідношення, а разом із цим і місце в тьюторському процесі.

Робити це пропонується, поєднуючи ці поняття у певні пари, в яких, на нашу думку, проявляється най-
більш конкретний взаємозв’язок між ними і навіть певні кореляційні залежності. Такими парами є: “тью-
торська система” і “тьюторство”, “тьюторство” і “тьюторська діяльність”, “тьюторство” і “тьюторський 
супровід”.

Приступаючи до розгляду першої пари, почнемо з уточнення поняття тьюторства, де одразу хотілося б 
звернути увагу на одну деталь. Справа в тому, що в наукових, навчальних і методичних джерелах, а також 
у діяльності практичних фахівців цієї сфери поряд із терміном “тьюторство” вживаються терміни “тью-
торський процес” і “тьюторство” (англійський варіант). За нашими висновками, в усіх випадках за змістом 
йдеться про одне й те саме. Хоча у переважній більшості авторів бачимо і чуємо слово “тьюторство”, тому 
в подальшому будемо використовувати саме його.

У професійній літературі, у тому числі вітчизняній, поняття “тьюторська система” можна зустріти зрідка, 
хіба що в джерелах, в яких розглядається зарубіжний досвід тьюторства і переважно університетів Англії. 
Саме на цей досвід посилається Є. В. Белицька, коли викладає таку систему, структура якої містить у собі 
такі елементи: власне тьюторство, що передбачає навчання студента впродовж триместру або навчального 
року; керівництво заняттями (кураторство), що забезпечує навчання студентів та їх роботу в період канікул; 
моральне наставництво, яке передбачає супровід студентського життя в університеті [2]. Такої ж думки 
дотримуються й деякі інші дослідники [13; 18].

Є намагання вітчизняних та зарубіжних фахівців, спираючись на принцип системного підходу, звер-
нутися до цього питання по-іншому. Наприклад, Н. М. Дем’яненко, використовуючи британський досвід, 
робить це через різні функції суб’єктів, які безпосередньо здійснюють і відповідають за тьюторський про-
цес: director of studies – за навчання студентів у цілому; moral tutor – за їх моральність; tutor, що керує 
навчанням окремого студента впродовж усього навчального року [5, c. 18]. Т. Б. Серебровська орієнтується 
на основні напрями тьюторської діяльності: підтримка вирішення проблеми суб’єктності (мається на увазі 
тьюторант); супровід і реалізація індивідуальних освітніх програм; супровід особистісного розвитку під-
опічного (фасилітація) [19, c. 14].

З усього розглянутого, незважаючи на різні підходи до структурних елементів тьюторської системи, про-
слідковується домінуюча думка авторів, що саме тьюторство є одним з елементів усієї системи, і це одно-
значно говорить про певну співпідлеглість у цій парі понять. Тобто тьюторська система розуміється як більш 
широке й об’ємне поняття, тьюторство є елементом цієї системи. Ми повністю підтримуємо цю думку.

Наступна пара основних понять тьюторського процесу, яка потребує детального розгляду і встановлення 
кожного її складника ролі і місця в цьому процесі, а також їх співвідношення, є “тьюторство” і “тьюторська 
діяльність”.

Що стосується тьюторства, то слід зазначити про багатоваріантність підходів до цього поняття. 
Для підтвердження такої думки звернемося до публікацій, автори яких у різному ступені торкаються сут-
ності, ролі і місця тьюторства в системі освіти. Роль тьюторства як ефективної практики індивідуалізації, 
що має великий освітній потенціал, переконливо доводить Ю. Н. Малиновська, підкреслюючи здатність 
такої практики надавати людині досвід осмислення свого життя, формувати в ній самостійність, культуру 
вибору, гнучкість мислення, рішучість, відповідальність та інші якості, які забезпечать їй гідне життя 
в умовах нестабільності і невизначеності [12, c. 40]. На роль і місце тьюторства вказує Є. О. Андрєєва, яка 
підкреслює, що мета тьюторської моделі навчання полягає у навчанні студентів думати самим і довіряти 
власним думкам і висновкам [1, c. 81].

Але найбільш глибокий і предметний інтерес у контексті проблеми, що розглядається, викликає позна-
чення поняття тьюторства багатьма дослідниками, які це роблять у короткій формі. Звернемося до деяких 
таких тверджень. К. Н. Волченкова, наприклад, тьюторство називає видом соціальної освітньої діяльності 
[4, c. 71]; Н. М. Дем’яненко – педагогічною діяльністю з індивідуалізації освіти [5, c. 15]; Д. Д. Кокамбо 
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та О. В. Скоробагатова – формою взаємодії учасників освітнього процесу [11, c. 110]; К. П. Осадча – діяль-
ністю, що пов’язана з наданням додаткових послуг [14, c. 150] та розуміється як інтегруюча позиція, що 
охоплює окремі, редуковані позиції (учитель, викладач, куратор, науковий керівник тощо) [16, c. 15]; 
Ю. Н. Малиновська – ефективною практикою індивідуалізації [12, c. 40]; Д. С. Молоков – процесом непе-
рервної турботи про учня [13, c. 64]; Д. О. Тарадюк – важливим ресурсом для створення ефективної системи 
освіти [22, c.74]; Т. М. Ковальова – сучасною антропопрактикою [9, c. 71]. Неважко помітити, що переважна 
більшість авторів пов’язує тьюторство з діяльністю, як би вони її не називали – практикою чи антропопрак-
тикою. Звернемо на це увагу, бо дане зауваження нам знадобиться, коли звернемося до другого складника 
визначеної пари – тьюторської діяльності.

Це поняття доволі часто зустрічається в публікаціях дослідників тьюторського процесу, і не тільки тих, 
хто конкретно і безпосередньо його аналізує, але майже у кожного другого автора, хто торкається проблем 
тьюторства. Вживаються тут три відносно близьких по формі і переважно за змістом поняття: “тьюторська 
діяльність”, “діяльність тьютора”, рідше – “робота тьютора”. На перший погляд їх можна вважати майже 
тотожними, тому що у багатьох авторів йдеться про одні й ті ж самі процесуальні дії тьютора. Саме до тьютора 
відносять усю цю діяльність багато хто з дослідників. Але тут виникає низка запитань, які потребують отри-
мання зрозумілих і аргументованих відповідей. М. В. Іващенко тьюторську діяльність розглядає виключно як 
діяльність одного тьютора, Н. Л. Сторожук стверджує, що тьюторська діяльність є допомогою становлення 
тьюторанта [7; 20, c. 281]. І зовсім відверто про це пише Е. В. Сисоєва: “Тьюторська діяльність є роботою 
педагога” [21, c. 39]. Із такими поглядами можна погодитися, коли розглядається діяльністю тьютора або 
робота тьютора, але не тьюторська діяльність. З одного боку, можна стверджувати, що й так зрозуміло, що 
мається на увазі професійна діяльність педагога – тьютора. Але, на нашу думку, це повинно бути не лише на 
увазі, а й чітко позначено у конкретному викладенні, як це роблять, наприклад, К. Н. Волченкова і Т. М. Кова-
льова, акцентуючи, що саме професійну тьюторську діяльність вони визначають [4, c. 74; 10, c. 30–36].

Вітчизняна дослідниця з проблем тьюторства К. П. Осадча поняття “тьюторська діяльність” визначає як 
чітко організовану та регламентовану сукупність дій тьютора з реалізації індивідуальної освіти особистості 
[16, c. 17]. Ближче до вірної відповіді, на наше переконання, є думка А. М. Бойко, яка вважає, що модульно-
тьюторська технологія засновується на взаємодії тьютора і студента (учня), тобто тьюторанта [3; 12]. Також 
про це говорять Ю. Д. Кокамбо і О. В. Скоробагатова, які вказують, що тьюторство є ні чим іншим, як фор-
мою взаємодії учасників освітнього процесу [11, c. 110]. Думку про те, що діяльність тьютора і тьюторанта 
є сумісною, підтримує Ю. Н. Малиновська [12, c. 39]. Але більш конкретно й однозначно про це говорить 
Н. В. Пилипчевська, стверджуючи, що тьюторську діяльність слід розуміти як сумісну діяльність тьютора 
і тьюторанта [17, c. 14].

На жаль, думка про те, що поняття “тьюторська діяльність” слід розглядати як діяльність обох суб’єктів 
тьюторського процесу, не притаманна багатьом його дослідникам, про що свідчить маса публікацій, в яких 
тьюторська діяльність розуміється лише як робота одного тьютора. На нашу думку, це пояснюється тим, що, 
розглядаючи тьюторську діяльність як різновид педагогічної діяльності, у якій у минулі часи в педагогіці 
панував принцип суб’єкт-об’єктного підходу, унаслідок чого до педагогічної діяльності відносили лише 
працю педагога. Однак значною частиною сучасних дослідників чомусь не береться до уваги, що сьогодні, 
коли тьюторство будується на суб’єкт-суб’єктній основі, тьюторська діяльність повинна розглядатися з ура-
хуванням саме такої особливості нової форми освітнього процесу, для якої характерні такі процесуальні 
дії, як співпраця і взаємодія обох суб’єктів діяльності, яка має назву “тьюторська”, а її результат повністю 
залежить від сумісної праці тьютора і тьюторанта.

На такому ж розумінні тьюторської діяльності наполягають наші польські колеги. К. П. Осадча, що на 
підставі польських наукових та науково-популярних джерел вивчала й аналізувала сучасний досвід тью-
торства у Польщі, дійшла висновку, що тамтешні фахівці тьюторство розглядають як довготривалий про-
цес співпраці, орієнтований на інтегральний розвиток підопічних, і наводить позицію відомого польського 
дослідника Я. Тарчинського про те, що метою тьюторської співпраці є особистісний і освітній розвиток 
людини, а її сутність полягає у спільному залученні до діяльності обох сторін [15, c. 38–39]. Тобто фахівці 
цієї країни схильні вважати тьюторську діяльність як діяльність тьютора і тьюторанта, причому ця діяль-
ність є спільною.

На підставі розгляду двох понять тьюторського процесу – тьюторства та тьюторської діяльності, вияв-
лення точок зору дослідників цього процесу на їх змістовні характеристики, на їх співвідношення, можна 
говорити про домінуючу думку серед науковців – визнання їх майже тотожності, що допомагають розкри-
вати одне (тьюторство) через інше (тьюторська діяльність), і навпаки. За суттю йдеться про одне й те ж. 
Хоча в чомусь є різне розуміння такого поняття, як “тьюторська діяльність”. На жаль, доволі значна частина 
дослідників таку діяльність пов’язує лише з роботою педагогічних працівників, інша – з діяльністю обох 
суб’єктів тьюторського процесу (тьютора і тьюторанта). Ми поділяємо твердження останніх.

Поглянемо на третю пару основних понять тьюторського процесу – “тьюторство” і “тьюторський супро-
від”. Що стосується тьюторства, то це переважно було розглянуто у першій частині статті. Залишається 
більш детально виявити зміст, місце і роль тьюторського супроводу у тьюторському процесі, а також уста-
новити співвідношення цих двох понять. Сутності змісту та багатьом іншим аспектам тьюторського супро-
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воду присвятили свої наукові дослідження та окремі друковані роботи такі дослідники, як Т. М. Ковальова, 
Н. М. Дем’яненко, К. П. Осадча, Г. М. Беспалова, А. В. Золотарьова, Н. А. Сторожук, С. Л. Фоменко, Н. В., 
Пилипчевська, К. Н. Волченкова, Є. П. Ігнатьєва, Н. А. Шалімова, О. Н. Превезенцева, Д. С. Молоков та ін. 
Після детального вивчення та аналізу публікацій із проблем тьюторського супроводу ми дійшли висновку, 
що у дослідників цього центрального компоненту тьюторського процесу немає єдиної або хоча б доміную-
чої точки хору на його роль та місце, а отже, і загального позначення в ньому. Називають його по-різному: 
Є. П. Ігнатьєва – основною формою взаємодії підопічного з тьютором [8, c. 87], С. Л. Фоменко – спеціальним 
організованим педагогічним супроводом [26, c. 102], Н. А. Шалімова – засобом досягнення нових освітніх 
результатів [27, c. 22], А. В. Золоторьова – методом створення умов для прийняття дитиною оптимальних 
рішень у ситуаціях освітнього вибору [6, c. 57].

У багатьох проаналізованих нами роботах поряд із розкриттям ролі і місця цього виду тьюторської діяль-
ності, обґрунтуванням можливостей його використання в різних сферах навчально-виховного процесу, ціка-
вими дослідженнями його особливостей припускається певна вільність у використанні цього поняття, де 
воно підміняється терміном “тьюторство”, що виглядає як майже їх ототожнення, визначення лише через 
нього суті тьюторства. Наприклад, рівнозначно вживаються поняття “тьюторство” і “тьюторський супро-
від” під час розгляду однієї й тієї ж проблеми в працях В. В. Феллєра, Ю. Д. Кокамбо, О. В. Скоробагато-
вої [25; 11]. Це призводить до висновку, що автори схильні до ототожнення цих двох понять. Є випадки 
і безпосереднього такого ототожнення. Е. П. Ігнатьєва стверджує, що в освітній практиці тьюторство слід 
розглядати як грамотне й дбайливе супроводження [8, c. 91]. Більш відверто про це говорять К. Н. Волчен-
кова і Т. Б. Серебровська, висловлюючись, що тьюторство зводиться до супроводу індивідуальної освітньої 
програми і супроводу особистісного розвитку [4, c. 72; 19, c. 14].

Отже, певна кількість вітчизняних та зарубіжних дослідників зводить тьюторство до діяльності тьютора 
у вигляді тьюторського супроводу. Як правило, такий супровід більше зосереджується на навчальному про-
цесі підопічних та проявляється у таких формах, як кураторство, опікунство, наставництво, посередництво. 
Однак є науковці, які до цього нового напряму в освітній діяльності ставляться і підходять значно ширше. 
Крім навчального процесу, велика увага приділяється й особистісному розвитку тьюторантів, у підготовці 
підопічних до діяльності в усіх сферах життя, до формування необхідних якостей у молоді та ін. У цьому 
аспекті, коли сам тьюторант працює над собою, тьюторство виходить за межі тьюторського супроводу. Саме 
ця особливість не враховується деякими розробниками проблем тьюторства. Суперечить їхнім поглядам 
і висловлення К. П. Осадчої, яке ми повністю підтримуємо: “Тьюторський супровід ми розуміємо як одну 
з функцій тьюторської діяльності, яка, своєю чергою, як поняття, на нашу думку, подібна до тьюторства, але 
не тотожна” [14, c. 72]. У цих словах явно проглядаються дві конкретні думки авторки: про незгоду з тими, 
хто ототожнює тьюторство і тьюторський супровід, і про те, що останній є складником тьюторства.

Безумовно, що ці два поняття тісно пов’язані між собою і навіть можуть вважатися тотожним, але тільки 
за однієї умови – коли тьюторство розглядається як діяльність лише одного тьютора. Однак тьюторство 
є двостороннім процесом, в якому участь беруть обидва суб’єкти (тьютор і тьюторант), при цьому в кожного 
з них багато в чому далеко не однакові функції, які реалізуються через різні види та форми діяльності цих 
суб’єктів. Що стосується тьюторського супроводу, то в ньому головною фігурою за його організацією та за 
конкретними діями є саме тьютор. Тому під час визначення тьюторства як тьюторського процесу лише через 
тьюторський супровід, ігноруючи фактор діяльності тьюторанта, буде не зовсім вірним. Саме такий підхід 
ставить під сумнів усталену та об’єктивну думку більшості дослідників, що тьюторство базується на прин-
ципі рівноправності, партнерської взаємодії обох суб’єктів цього процесу.

Виходячи із цього, можна стверджувати, що поняття “тьюторський супровід” є досить значним, але все 
ж таки частиною всього тьюторського процесу. Тому не слід ні у який спосіб прирівнювати його до тьютор-
ства, бо це буде не тільки обмежувати право участі тьюторанта в ньому, а й не давати змоги бачити і розу-
міти, що поняття тьюторства є значно об’ємним за поняття тьюторського супроводу.

Висновки. Після вивчення, аналізу та узагальнення поглядів, точок зору і тверджень, що містяться 
у публікаціях дослідників про зміст, роль і місце основних понять тьюторського процесу, можна зробити 
певні висновки, які зводяться до такого. У багатьох джерелах пропонується безліч підходів до розуміння 
цих понять, трактувань і визначень тьюторської системи, тьюторства, тьюторської діяльності, тьюторського 
супроводу, що свідчить про те, що у науці про тьюторський процес відсутні єдині усталені погляди на ці 
поняття та їх зміст. Недостатня розробленість питання їх співвідношення ускладнює чітке, а разом із цим 
адекватне бачення їхніх функцій, взаємозв’язків, схожості і різниці між ними за призначенням. Автором 
пропонується таке бачення цього співвідношення: ідентичними поняттями за суттю і змістом є “тьютор-
ство” і “тьюторська діяльність”; у поняттях “тьюторська система” і “тьюторство”, “тьюторство” і “тьютор-
ський супровід” перші виступають як більш широкі й об’ємні, ніж “тьюторство” і “тьюторський супровід”, 
які повинні вважатися складниками перших.
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Shvets T. E. The correlation of the basic concepts of the tutoring process
The purpose of the article is to analyze the basic concepts of the tutoring process, namely: tutoring system, tutoring, tutoring 

activity, tutoring support. The article defines their role and place in the tutoring process, as well as their own vision of their 
relationship, which allows them to simultaneously see and understand the relationship and the substantive and functional differ-
ence between them. Based on the study of scientific publications, researchers analyzed the interpretation of the basic concepts 
of the tutoring process, namely: tutoring system, tutoring, tutoring activity, tutoring support. The article attempts to identify 
the dominant positions of scientists in understanding their nature, role and place in the tutoring process, as well as views on 
their relationship. It is proposed to combine the concepts of tutoring system, tutoring, tutoring activity, tutoring support in 
certain pairs, in which, in the opinion of the author of the article, the most specific relationship between them and even certain 
correlations arise. Such pairs are: tutoring system and tutoring, tutoring and tutoring activity, tutoring and tutoring support. 
It is noted that the tutoring system is understood as a broader and more comprehensive concept, and tutoring is an element 
of this system. The article emphasizes the need to distinguish between the concepts of "tutoring activity" and "activity of a tutor", 
which are not identical. It is emphasized that tutoring is based on a subject-subject basis, which is characterized by the follow-
ing procedural actions: cooperation and interaction of both subjects of activity, the tutor and the pupil. The opinion is expressed 
that tutoring should not be reduced only to the activities of a tutor in the form of tutoring support, because tutoring is a much 
broader concept. The author proposes the following vision of the relationship of the above pairs: identical concepts in essence 
and content are tutoring and tutoring activity; in terms like tutoring system and tutoring, tutoring and tutoring support, the for-
mer appear to be broader and more extensive than tutoring and tutoring support, which can be considered part of the former.

Key words: tutoring system, tutoring, tutoring activity, tutoring support, relation.
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