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Абакумова О. О., Бабіна С. І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОСТІ
У статті окреслено актуальні питання професійної підготовки фахівців із соціальної роботи в умовах вимушеного дистанційного освітнього процесу, а також запропоновано ефективні підходи для забезпечення якісної фахової
підготовки на відстані. Розглянуто питання дидактичної якості електронних інформаційних освітніх ресурсів для
дистанційного навчання.
Зазначено, що підготовка спеціалістів соціальної сфери має свої особливості, пов’язані з прикладним характером майбутньої професійної діяльності, специфікою професійних завдань і функцій, набуттям професійно-важливих
якостей. Тому для становлення фахових компетентностей майбутніх соціальних працівників вирішальне значення має
практико-орієнтований навчальний процес. Підкреслено, що головною домінантою навчання має бути не обмін інформацією, а освітня взаємодія та спілкування у процесі продуктивної і комунікативної діяльності учасників освітнього
процесу, що забезпечується сучасними засобами телекомунікацій.
Обґрунтовано, що у поєднанні з традиційними педагогічними методами в контексті дистанційного навчання важливі інтерактивні методи, за яких уможливлюється взаємне навчання та співпраця. Окремо зауважено, що дистанційний освітній процес забезпечується не лише міжособистісними комунікаціями: викладачі та студенти взаємодіють також із засобами навчання, з контентом, інтерфейсом, зовнішніми мережевими ресурсами, сервісами. Тому
в умовах дистанційності зоною відповідальності за якісну організацію фахової підготовки стає цифрова компетентність учасників освітнього процесу та їхня готовність до взаємодії на відстані.
Зроблено висновок про те, що для організації підготовки фахівців із соціальної роботи в умовах дистанційності без
втрати якості чимало питань потребують технічного, методичного, організаційного доопрацювання.
Ключові слова: соціальна робота, професійна підготовка, дистанційне навчання, дистанційність, освітня взаємодія, спілкування, інтерактивні методи, діалог.

Процеси, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, характеризують його як нестабільне.
По-перше, тривалі трансформації у політичній та економічній сферах мають наслідками політичну та економічну нестабільність, що призводить до зниження соціальної безпеки населення та збільшення соціальної
напруженості. За таких умов збільшується потреба у соціальному захисті населення.
Якісна практична підготовка спеціалістів із соціальної роботи та соціального захисту – одна з умов
подолання соціальних проблем, які існують у нашій державі. Тому актуальною та затребуваною залишається підготовка спеціалістів із соціальної роботи, професійна діяльність яких покликана сприяти покращенню соціального благополуччя різних категорій населення. Це пов’язано і з ситуацією, яка склалася
в країні внаслідок глобального поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та запровадження протиепідемічних заходів.
За цих умов від вищої школи вимагається гнучкість і відкритість змінам, швидкий всезагальний перехід
до нової моделі організації освітнього процесу в дистанційному режимі. Досвід здійснення освітньої діяльності виключно в умовах соціального дистанціювання виявив певні освітні проблеми, зокрема в контексті
професійної підготовки майбутніх спеціалістів із соціальної роботи, що зумовлює актуальність дослідження.
Питання професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи знаходяться в центрі уваги
багатьох дослідників. Вітчизняні та зарубіжні автори (П. Кобилінський, Н. Гарашкіна, В. Кисляков, А. Курін,
А. Попов, С. Авчиннікова, Р. Чубук, В. Поліщук, В. Савіцька, Т. Гордєєва, Л. Ребуха, Е. Садовська, А. Ярошенко, Г. Слозанська та інші) досліджують специфіку, зміст, перспективи професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників у різних аспектах.
Нині вітчизняна вища школа вже накопичила чималий досвід використання дистанційних технологій
в освітньому процесі. У наукових публікаціях вітчизняних вчених і педагогів (В. Бикова, В. Жулкевської,
В. Кухаренка, Н. Морзе, В. Олійника, Б. Шуневича, Г. Яценко та інших) останніми роками знайшли висвітлення різні питання організації та здійснення дистанційного навчання.
Незважаючи на те, що специфіка професійної підготовки спеціалістів із соціальної роботи активно досліджується, не досить розробленим є питання підготовки соціальний працівників в сучасних умовах дистанційного освітнього процесу. У зазначеному контексті має особливу актуальність та викликає дослідницький
інтерес авторів саме ця проблематика.
Мета статті – окреслення актуальних питань професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи в умовах дистанційності, пошук дієвих підходів для забезпечення якісної фахової підготовки
на відстані.
Одним із завдань сучасної професійної освіти є підготовка компетентного та конкурентоспроможного
спеціаліста. З огляду на державну політику в сфері соціального захисту, нині ринок праці висуває якісно
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нові вимоги як до змісту підготовки фахівців із соціальної роботи, так і до рівня їхньої професійної та цифрової компетентності, технологічної та інформаційної культури, що здебільшого пов’язано з питаннями
організації освіти.
Що стосується спеціальності 231 «Соціальна робота», то фахова підготовка здійснюється у вищих
навчальних закладах різних напрямів. Так, на факультеті соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з березня 2020 року дистанційний режим став основною формою організації та здійснення навчального процесу.
В умовах соціального дистанціювання адміністрування освітнього процесу відбувається через інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кампус», а його організація – через єдину платформу дистанційного навчання «Сікорський», яка базується на спеціалізованому веб-середовищі Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) та пакеті хмарних додатків G Suite for Education, хоча в якості засобів
навчання використовуються й інші рішення (Skype, Zoom, інструменти і сервіси Google та Microsoft 365,
Телеграм). При цьому навчальний процес здійснюється в режимі реального часу відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять.
Очевидно, що організація дистанційного навчання можлива у різний спосіб. Екстрений перехід до дистанційного освітнього процесу спричинив появу великої кількості електронних інформаційних освітніх
ресурсів – від методичних матеріалів до різного типу занять та електронних навчальних посібників до дистанційних курсів та інформаційних освітніх середовищ. Це цілком зрозуміло, адже викладачі мали у найкоротший термін забезпечити своїх студентів електронними навчальними матеріалами. Проте багато з цих
електронних ресурсів розроблялися нашвидкуруч, без урахування психолого-педагогічних принципів і особливостей навчання за нових умов дистанційності. Це стосувалося і дисциплін фахової підготовки майбутніх соціальних працівників.
Можна констатувати, що така подача навчального матеріалу є надто затеоретизованою і неефективною
щодо досягнення цілей навчання. Здебільшого студентові відводиться пасивна роль одержувача деякого
інформаційного змісту, системи завдань з його засвоєння, що гостро ставить питання щодо дидактичної
якості подібного освітнього процесу та його педагогічних результатів. На думку авторів, такий передавальний характер освіти, монологічний за своєю суттю, позбавлений активної, творчо-продуктивної навчальної
діяльності студента, він перешкоджає розвитку його особистості, мотивації до навчальної діяльності, що
загострює інші освітні проблеми. Загальною метою навчання є навчити студента проводити пошук інформації, аналізувати, встановлювати відношення між поняттями, робити висновки, усвідомлювати сутності
і зв’язки між ними, генерувати нове знання, а також сформувати самостійність дії і мислення, готовність до
прийняття рішень, відкритість до сприйняття нового тощо [1, с. 147].
Освітній процес – це завжди соціальна комунікація, соціальна взаємодія (нехай і опосередкована засобами телекомунікацій). Тому не можливо організувати якісний педагогічний процес без опори на взаємодію
сторін, учасників, суб’єктів освітньої ситуації і засобів навчання. Не обмін інформацією має бути головною
домінантою навчання, а освітня взаємодія та спілкування у процесі продуктивної і комунікативної діяльності суб’єктів освітнього процесу, які вибудовуються за допомогою сучасних засобів телекомунікацій.
На переконання авторів, вектор освітнього процесу повинен бути змінений із монологічного на діалогічний через практико-орієнтовні інтерактивні завдання (і взаємодії), у яких студент виступає як активний їх
суб’єкт і учасник, що впливає на форму, зміст і способи спільної освітньої діяльності. Пріоритет діяльнісного змісту перед інформаційним, принцип дієвих критеріїв оцінки, продуктивна орієнтація навчання також
сприяють активізації діяльності учнів.
Зауважимо, що підготовка спеціалістів соціальної сфери має свої особливості, пов’язані з прикладним
характером майбутньої професійної діяльності, специфікою професійних завдань і функцій, набуттям професійно-важливих якостей. У процесі трудової діяльності за спеціальністю молодий фахівець стикається
з різними задачами психологічного, соціального, правового характеру. Тому, на думку авторів, особливого
значення у професійній підготовці спеціалістів соціальної сфери набувають питання професійного самовизначення, формування готовності до здійснення майбутньої професійної діяльності за спеціальністю, професійної етики, професійно-особистісного самовдосконалення тощо, яким насамперед необхідно приділяти
увагу протягом усього періоду навчання і які загалом мають визначати зміст практичної фахової підготовки
(незалежно від дисципліни) [2].
Для соціального працівника опанування професією означає набуття специфічних навичок роботи та спілкування на рівні особистості, сім’ї, громади чи інституції, готовність до прийняття рішень з урахуванням
конкретних умов і обставин, розвиток критичного мислення та професійної інтуїції. Вказані фахові якості
не формуються лише за теоретичними викладками підручників, адже навчання за змістом і формою повинно
моделювати реальні життєві ситуації. Тому для становлення фахових компетентностей майбутніх соціальних працівників вирішальне значення має практико-орієнтований навчальний процес.
В умовах дистанційності, на думку авторів, інтерактивні практичні завдання з яскраво вираженим проблемним характером (колективні, групові чи індивідуальні), наближені до реального життя, суттєво, якщо
не винятково, зумовлюють і детермінують включення студента у навчально-пізнавальну діяльність, перетворення його пасивної, споглядально-репродуктивної позиції на активну, творчо-продуктивну позицію.
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У поєднанні із традиційними педагогічними методами в контексті дистанційного навчання важливі такі
інтерактивні методи навчання як навчання у співробітництві, спаринг-партнерство, метод моделювання
ситуації, ділові ігри, соціально-психологічні тренінги, метод проєктів, які стимулюють студента до самостійної наполегливої творчої роботи, спрямовують на розвиток критичного мислення, пошук знань, що
дозволяє підняти освітній процес до рівня активної соціальної співтворчості, поєднати навчання із науководослідницькою роботою.
Діалог (полілог) реалізується у формах чату, форуму, телеконференції, вебінару. Застосування графіки,
анімації, фото, відео, звуку, тексту в інтерактивному, мультимедійному режимі спілкування забезпечують
діалоговий обмін, що в освітньому функціонуванні дозволяє досягти бажаної якості навчання, причому ця
можливість потенційно закладена в сутності інформаційних технологій.
Процес так само важливий, як і результат. Цінність отримуваних професійних компетентностей базується на процесі здобування знань, умінь і навичок, а не на простому акумулюванні фактів. Діалогові
форми занять дозволяють студентам підтримувати зв’язок один з одним, ділитися ідеями і досвідом, вносити пропозиції, ставити питання і разом шукати відповіді на них. Уможливлюється взаємне навчання,
взаємна освіта через спілкування і взаємодію, спрямовану на вирішення певних проблем, виникає спільне
розуміння і співпраця.
Важливо не тільки «навчатися чогось», а й «навчатися бути» повноцінним і повноправним учасником
у чомусь. Одні із ключових аспектів такого взаємного навчання – це вміщені у ньому можливості підтримки,
закріплення та подальшої еволюції мотивів навчальної діяльності, забезпечувана ним «радість осягнення».
Для фахівця із соціальної роботи це дуже важливо, адже це в подальшому полегшує перенесення сформованих вмінь і навичок у реальні умови професійної діяльності.
Дистанційний освітній процес забезпечується не лише міжособистісними комунікаціями, оскільки
викладачі та студенти взаємодіють також із засобами навчання, зі змістом (контентом), наданим у різних
форматах, інтерфейсом, зовнішніми мережевими ресурсами, сервісами. Йдеться про взаємодії учасників
дистанційного освітнього процесу в системі «людина – машина (техніка) – людина». Однак виникає проблема: якщо нинішні студенти (так зване «покоління Z», на думку Н. Хоува, В. Штрауса) активно і легко
використовують широкий набір нових цифрових освітніх (і не лише) інструментів та технологій, то старше
покоління (викладачі) часто не володіють навичками роботи у цифрових і мережевих середовищах, що дуже
перешкоджає конструктивній освітній взаємодії. Тому нині цифрова компетентність стає найважливішою
умовою професійної компетентності викладача, зоною його відповідальності за організацію процесу викладання-вчення в умовах дистанційності.
Ще одна особливість організації навчального процесу на відстані полягає у зміщенні пріоритетів із
викладання на самостійну роботу студента. У такому випадку викладач стає наставником, який професійно,
коректно та терпляче спрямовує й делікатно корегує дії учня, плекаючи перші паростки його знань, умінь,
навичок, первинного досвіду. Основним завданням викладача стає навчання студента самостійно здобувати
знання й застосовувати їх на практиці, координація його навчальної діяльності, управління самостійною
роботою, організація взаємодії між студентами у навчальній спільноті тощо. Для того, щоб ефективно управляти роботою студентів, потрібно обов’язково виробляти у них дисципліну і навички дотримання термінів
виконання завдань, вчасно здійснювати оцінку студентських робіт, надавати оперативний зворотний зв’язок.
На якість дистанційного навчання впливає здатність студентів до самостійної роботи. В умовах дистанційного навчання адекватно організована навчальна діяльність є не можливою без самоактивності та відповідальності студента, яка залежить від його готовності до цього процесу [1, с. 78]. На жаль, не усі студенти
демонструють фактичну готовність та/чи не можуть подолати бар’єри електронного спілкування, що може
призвести до виникнення деформації в освітній взаємодії.
Прямий чи непрямий впливи суб’єктів освітньої взаємодії один на одного породжують їх взаємний зв’язок,
який може становити як кооперацію, так і конкуренцію, що втілюються у формах деструктивних і конструктивних конфліктів, тобто вони можуть утворювати деформовану взаємодію. Саме тому в умовах дистанційного навчання гостро постає питання про соціально-психологічну оптимізацію навчального процесу.
Насамперед викладач повинен коригувати свій педагогічний вплив через зворотній зв’язок. Разом із тим
педагогічні прорахунки можуть бути пов’язані саме з недостатньою увагою до особистості студентів і з тим,
що методи навчання насамперед зорієнтовані на навчальну діяльність і не звернені до їх особистісних якостей. Саме з цим пов’язана необхідність вивчення і вирішення питання оптимальної організації педагогічного спілкування в умовах дистанційності.
Ще одним актуальним питанням, а саме ризиком організації якісної фахової підготовки соціальних працівників за умов дистанційності, є явище, відоме як цифровий розподіл (цифрова нерівність). Обмеження
телекомунікаційної інфраструктури в окремих населених пунктах, зокрема проблеми із доступом до інтернету, є визначальним фактором, який зумовлює існування цифрової нерівності серед українських студентів.
Як новий вид соціальної диференціації цифрова нерівність здатна звести нанівець усі зусилля викладача,
яких він старанно докладає для забезпечення якісного освітнього процесу.
Висновки. Зазначимо, що вимушений глобальний перехід на дистанційне навчання в умовах боротьби
з пандемією COVID-19 можна розглядати як природний освітній експеримент, який надав всім учасникам
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освітнього процесу безцінний досвід і виявив чимало актуальних питань організації та здійснення процесу
викладання-вчення в умовах соціального дистанціювання.
Із кожним днем цифрові інформаційно-комунікаційні засоби та технології все більше стають продовженням людини, забезпечуючи та розширюючи її освітні можливості, виступаючи передумовою її соціальної
динаміки та мобільності. Як показала практика, консерватизм традиційного університету, обмеженість
ресурсів, технічна непідготовленість до переходу виключно на дистанційні освітні технології, невідповідність смислів і неадекватність якості та рівню пропонованих освітніх можливостей очікуванням студентів і викладачів за нових реалій соціального дистанціювання є гальмуючим фактором якісної організації
та здійснення фахової підготовки.
Необхідно визнати, що технології існують, потреба в них є очевидною, але чимало питань потребують
технічного, методичного, організаційного доопрацювання. Сподіваємося, що спільними зусиллями освітяни
напрацюють оптимальні підходи до організації дистанційного навчання без втрати якості підготовки.
1.
2.

1.
2.

Використана література:

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Л. Смульсон та ін.; за ред. М. Л. Смульсон. Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2012. 240 с.
Савіцька В. В. Аналіз проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до практичної професійної діяльності.
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 1. С. 136–146.

References:

Smulson M. L. (2012) Dystantsiine navchannia: psykholohichni zasady : monohrafiia [Distance Learning: Psychological Bases].
Kirovohrad : Imeks-LTD. 240 s. [in Ukrainian].
Savitska V. V. (2014) Analiz problemy pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do praktychnoi profesiinoi diialnosti [Analysis of the problem of training of prospective social workers for their practical professional activity]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser. Pedahohichni ta psykholohichni nauky.
№ 1. S. 136–146 [in Ukrainian].

Abakumova O. O., Babina S. I. Current issues of professional training of social work specialists in conditions of
remotability
In this article gives an outline of topical issues of professional training of specialists in social work in the conditions of distance educational process, as well as offers effective and efficient approaches to ensure quality professional training at a distance. Issues of didactic quality of electronic information-educational resources for distance learning are considered.
It is noted, that the training of specialists in the social sphere has its own features, related to the applicable nature of future
professional activity, the specifics of professional tasks and functions, the acquisition of professionally important qualities.
Therefore, a practice-oriented educational process is crucial for the formation of professional competencies of future social
workers. It is noted, that the main dominant of learning should not be the exchange of information, but educational interaction
and communication of participants of this process, that provides with state-of-the-art telecommunication technologies.
It is substantiated, that in coupling and combination with traditional pedagogical methods in the context of distance learning, interactive teaching methods are important, since mutual learning and cooperation is possible. It is separately noted, that
the distance educational process is provided not only by interpersonal communications: teachers and students also interact with
learning tools, with content, interface, external network resources, and services.
At the same time, it is emphasized, that in the conditions of distance the area of responsibility for the quality organization
of professional training on the one hand becomes the digital competence of the participants of the educational process, and on
the other – their willingness to interact at a distance. It is concluded, that for the organization of training of specialists in social
work in the conditions of remotability without loss of quality, a lot of technical, methodical and organizational issues need for
completion.
Key words: social work, professional training, distance learning, remotability, educational interaction, communication,
interactive methods, dialogue.
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Аверіна К. С.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В СУЧАСНОМУ ЗВО
Розглядається проблема педагогічного інтегрування структурних складових розвитку соціальної активності особистості майбутнього фахівця соціономічної професії в період здобуття освіти. Визначається характер і спрямування організації соціально-комунікаційного простору сучасного ЗВО, як цілеспрямовано організованої, керованої, багатофункціональної та відкритої педагогічної системи прямих і непрямих впливів задля реалізації визначених педагогічних
установок розвитку значимих соціальних якостей особистості.
Визначаються відправні точки спрямування педагогічного впливу на розвиток соціальної активності особистості
майбутніх фахівців через розробку адекватних конкретним соціальним потребам механізмів реалізація активної позиції особистості з урахуванням випереджаючого формування окремих структур щодо інших та особливості педагогічних цілепокладань щодо системності та послідовного взаємоузгодження обраних методів розвитку складових професійної досконалості фахівців соціономічного спрямування. Обґрунтовується комплексне застосування функціональних
блоків педагогічної системи розвитку соціальної активності здобувачів, як необхідного елементу розробки цілісних
програм створення освітнього впливу на розвиток соціальної активності майбутнього фахівця.
Проведений аналіз сукупності соціокультурних, психолого-педагогічних, організаційних та інших спеціально організованих у навчальному закладі умов дозволяє констатувати принципи створення регуляторних механізмів, що укладають цільові (згідно вимог до рівня фахової соціалізації індивіда), освітньо-змістові (що ґрунтується на використанні
інтегрованих в навчальні програми соціально орієнтованих практикумів розвитку майбутніх фахівців соціономічних
професій), процесуальні (що забезпечують освоєння й ціннісне осмислення результатів просоціальної діяльності), критеріальні і результативні складники забезпечення, що виконують конкретну процесуальну роль і впливають на усталення сутнісних соціальних характеристик особистості.
Ключові слова: соціальна активність особистості, освітній процес, педагогічна система, здобувачі соціономічних
професій.

Одним з найважливіших завдань сучасної вищої освітньої установи є розвиток соціальної активності
особистості здобувача професійної освіти, оскільки саме від продуктивності участі майбутнього фахівця
в суспільно-корисній діяльності залежить і ефективне здійснення його соціальних і професійних функцій
та ролей. Зміни, які відбулися в соціально-історичних умовах та в логіці розвитку наук про людину наприкінці ХХ ст., зумовили необхідність переходу до нової парадигми освіти, в якій педагогічна наука у свій предмет включає соціалізацію. У соціально-гуманітарній науці сьогодення активно досліджуються соціальнокультурні аспекти соціалізації, культурного й професійного зростання особистості в системі сучасної вищої
професійної освіти. В основу сучасної освітньої концепції професійної підготовки фахівців для соціальної
сфери покладені єдині вимоги, відповідно до Законів України (№ 2145-VIII «Про освіту» від 05.09.2017 р.,
№ 1556-VII «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.), Указу Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р., Державної національної програми
«Освіта» (Україна ХХІ сторіччя) (Постанова Кабінету Міністрів України N 896 від 3.11.1993 р.). Практичні
вимоги до фахівця, що надаватиме соціальні послуги, окреслено у Законі України «Про соціальні послуги»
від 19.06.2003 р. № 966- IV, ст. 358, окреслюють перелік вимог щодо освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) фахівців соціальної сфери «з
урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів відповідно
до чинного законодавства» [10, с. 153]. Це завдання сформульовано в основних концептуальних положеннях, що визначають зміст й організацію освіти в Україні, окреслюють перспективи розвитку та регламентовані в найважливіших методологічних і законодавчих документах. Проблеми та перспективи розвитку
фахівців соціономічних професій та української професійної вищої освіти в контексті Болонського процесу,
відтворені в низці досліджень [4; 12], виявили актуальність уваги до розвитку соціальних якостей таких
важливих суб’єктів суспільних перетворень сучасної України як майбутні вчителі, соціальні педагоги, соціальні психологи, медики, соціальні працівники та потребу спрямування педагогічної рефлексії і практичної
діяльності на забезпечення ефективного розвитку соціальної активності здобувачів соціономічних фахів.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні засад комплексного застосування функціональних блоків педагогічної системи розвитку соціальної активності здобувачів, як необхідного елементу розробки цілісних програм створення освітнього впливу на розвиток соціальної активності майбутнього фахівця.
Сучасна педагогічна наука активно намагається здійснити переоцінку можливостей тих концепцій розвитку особистості, які традиційно базуються на провідному значенні цілеспрямованого впливу на особистість в процесі її формування і вийти на відповідний рівень забезпечення процесу саморозвитку особистості, її життєвого визначення в культурі, у соціумі. Разом з тим, розвиток соціальної активності провідних
соціальних груп потребує організації цілеспрямованої підготовки до цих процесів фахівців соціономічних
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професій, а результативність такої діяльності значною мірою залежить від усвідомлення й застосування її
методологічних засад і підходів, які, розкриваючи способи організації, побудови теоретичної та практичної
діяльності в певному напрямі, забезпечують її ефективність [6, с. 125-126].
Висновки ґрунтовних соціологічних розвідок інноваційних вимірів суспільного розвитку України надають
змогу віднести соціальну активність особистості до усталених ціннісних орієнтацій, що охоплює різні рівні
та форми взаємодії громадського й індивідуального в особистості. Аналіз соціально-психологічного змісту соціономічних професій типу «людина – людина» надає підстави стверджувати, що характер цієї діяльності ставить педагогічне завдання сприяти реалізації тих підвищених вимог, що висуваються до фахівців цих професій,
в багатьох складних контекстах ситуацій розвитку соціальної активності через впливи на систему переживань,
установок і самоусвідомлення можливостей з огляду на перспективи подальшого соціального саморозвитку.
За умов нової соціальної ситуації, що потребує створення та розвитку соціалізуючого потенціалу особистості, освітні підходи, з одного боку, визначаються і логікою розвитку сучасної науки, і ступенем розробки
тих її галузей, які так чи інакше стосуються проблем, пов’язаних з педагогічним знанням. З іншого боку,
проблеми соціально-комунікаційного простору освітнього середовища актуалізують проблему адаптації
суб’єктів освітньої взаємодії до нових умов здійснення соціальних і професійних зв’язків, принципів організації, управління, комунікаційного простору сучасного ЗВО тощо [3]. Тому педагогічно важливо виявити,
за яких умов процес інтегрування множини структурних складових соціальної активності особистості майбутнього фахівця соціономічної професії в період здобуття освіти буде проходити найбільш ефективно.
Результати вивчення особистості як суб’єкта соціальних змін крізь призму «соціальної суб’єктності»,
дозволяють визначити відправні точки педагогічного впливу на розвиток соціальної активності особистості
майбутніх фахівців:
– реалізація активної позиції особистості визначається наявністю адекватних конкретним соціальним
потребам механізмів її формування;
– в процесі становлення активної особистості зазвичай відбувається випереджаюче формування окремих структур щодо інших [5, с. 257];
– особливості педагогічних цілепокладань актуалізують потребу системності та послідовного взаємоузгодження обраних методів розвитку складових професійної досконалості фахівців соціономічного спрямування [2].
На основі аналізу науково-педагогічних праць, присвячених теоретико-методологічним засадам організації культурно-освітнього простору, та проєктування освітнього середовища професійної підготовки [11],
приходимо висновку, що середовище сучасного ЗВО це:
– багатоструктурна система прямих і непрямих впливів задля реалізації визначених педагогічних установок розвитку значимих соціальних якостей особистості;
– сукупність соціокультурних, психолого-педагогічних, організаційних та інших спеціально організованих у навчальному закладі умов, у результаті взаємодії яких відбувається становлення особистості майбутнього фахівця.
Оскільки система сучасної професійної освіти, у тому числі фахівців соціономічних професій, є інстутиційною структурою, на неї розповсюджується вимога щодо створення регуляторних механізмів, функція
яких полягає в узгодженні принципів адаптації особистості в комунікативних освітянських процесах. Таким
чином, освіта розглядається в надзвичайно широкому спектрі – і як соціальний інститут, і як процес соціальної взаємодії та результат діяльності майбутнього фахівця, конкретних соціальних спільнот і суспільства
в цілому, всі цілі освіти зводяться до трьох основних підходів:
1. Акцентуація процесуальності освіти (згідно мети – трансляції знань і досвіду з покоління до покоління).
2. Цілепокладання на соціальний результат (формуванні повноцінної особистості, що діє на користь
суспільства).
3. Орієнтація на особистісний розвиток (для забезпечення ефективної творчої і відтворювальної діяльності, збереження, розвитку та примноження матеріальної й духовної культури суспільства.
Третій підхід, що поєднує обидва вектори, акцентує увагу на потребі особистості не лише адаптуватись
до існуючих соціальних реалій, а й до оволодіння засобами їх перетворення, виступаючи активним суб’єктом
і основним провідником соціальних змін. Не менш важливий акцент цього підходу полягає в увазі до самого
процесу формуванні такої особистості, Оскільки для реалізації адаптаційного механізму соціально-активної
особистості до нової соціокультурної реальності вагомими постає як потенціал її саморозвитку, так і потенціал
гармонізації взаємин суб’єктів соціальної дії. Тому проблема адаптації майбутнього фахівця соціономічної
професії в процесі фахової освіти до соціально-комунікаційної реальності є важливим спрямуванням освітнього концепту розвитку соціальної активності в сучасному суспільстві. Відтак методологічно обґрунтованим
є прагнення дослідників конкретизувати впливи педагогічних систем (підсистем освітнього середовища) галузі
професійної освіти на формування соціально значущих якостей особистості майбутнього фахівця в кількох
предметних полях для розгляду його функцій у взаємозв’язку з професійними ціле покладаннями.
Потреба розгляду адаптаційних механізмів соціально-активної особистості до нової соціокультурної
реальності як потенційного чинника її саморозвитку зумовлює звернення до аналізу принципів залучення
суб’єктного підходу на засадах теорії мотивації.
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Традиційно щодо основних видів потреб людини, залученої до колективної діяльності, дослідники проблеми виокремлюють наступні моменти: кожен майбутній фахівець має власну ієрархію потреб, що визначається його місцем у професійній групі, набутим раніше досвідом, конкретними обставинами життя; кожен
майбутній працівник використовує власні способи задоволення потреб залежно від конкретних професійних і життєвих ситуацій, у кожного працівника може змінюватись оцінка значущості певних потреб.
Водночас тенденції, виявлені в численних педагогічних і психологічних дослідженнях [2; 3; 7; 8] вітчизняних
і зарубіжних науковців, дозволяють в педагогічній рефлексії визначити низку чинників, що зумовлюють проблему професійного зростання фахівця та визначити засоби її подолання сучасною системою фахової освіти:
– самореалізація особистості як суб’єкта втілює якісно інший рівень роботи над собою з обов’язковим
формуванням суб’єктом власної системи смислів, цінностей, мотивів, уявлень про себе, постановку цілей
і визначення способів їхнього досягнення, включаючи й самоперетворення;
– досягнення особистістю професійної самореалізації переважно залежить від того, наскільки швидко
й інтенсивно особистість реалізує власний потенціал у процесі оволодіння професією та пристосовується до
її вимог й умов;
– самоактуалізація професійних потенцій особистості розглядається в наукових джерелах, насамперед,
як процес розгортання якостей за ситуації впливу інших особистостей з урахування засад самореалізації на
суб’єктному рівні.
Інтеграційно-діяльнісний підхід до аналізу структури та змісту професійного самовизначення студентів
з позицій розвитку соціальної активності дозволяє виокремити чотири позиції соціальної активності майбутніх фахівців:
– позиція, за якої соціальна активність орієнтована на внутрішній світ суб’єкта та на дотримання
усталених соціальних норм і отримання на цій основі очікуваних благ (основна форма вияву такої активності – виконання певних конкретних функцій і чітке дотримання сформованих правил діяльності);
– конкурентна позиція, у межах якої активність орієнтована на оволодіння найбільш цінними, з точки
зору суб’єкта, атрибутами зовнішнього середовища (спрямована на зовнішнє середовище, основна форма
прояву цього виду активності – спілкування, взаємодія з оточенням на основі конкуренції);
– позиція актуалізації, за якої активність спрямована на саморозвиток суб’єкта, його професійне вдосконалення в обраній справі (основна форма вияву цього виду активності – пізнання, самопізнання та діяльність із самовдосконалення; основний її результат – продуктивне самоперетворення);
– позиція участі, що відтворює вид активності, орієнтованої на перетворення навколишньої дійсності, її вдосконалення в процесі здійснення продуктивної як навчально-професійної, так і множини інших
видів діяльності (основна форма прояву активності – творчі підходи до співпраці з іншими суб’єктами
діяльності за умови узгодження інтересів усіх учасників для самовдосконалення та продуктивних перетворень навколишнього соціального середовища особистості).
Проведений аналіз структури соціальної активності майбутнього фахівця, що об’єднує дві підструктури:
внутрішньо-особистісну (активність самосвідомості) та діяльнісну (активність взаємодії), кожна з яких
виконує значущі для цілісної структури свідомості особистості функції, а при взаємодії підструктур реалізуються її інтеграційні функції, дозволяє констатувати, що необхідними елементом розробки цілісних програм створення освітнього впливу на розвиток соціальної активності майбутнього фахівця є комплексне
застосування функціональних блоків, що виконують конкретну роль і впливають на усталення сутнісних
характеристик соціальної активності особистості [1, с. 251-252] (Рис. 1).

Складники функціональної моделі педагогічного впливу на розвиток
соціальної активності здобувачів соціономічних професій
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Рис. 1 Складники моделі педагогічного впливу на розвиток соціальної активності здобувачів соціономічних професій
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Таким чином, згідно з вищерозглянутими концепціями, а також результатами авторського дослідження впливів цінностей і ціннісних орієнтацій на стан соціальної активності майбутнього фахівця соціономічної професії
в умовах навчання у ЗВО [1] , можемо констатувати, що реалізація механізму розвитку соціальної активності на
нинішньому етапі потребує створення цілісних програм створення освітнього впливу, що має включати:
– цільовий складник – (задану системою базових цінностей мету розвитку соціальної активності майбутнього фахівця соціономічної професії згідно вимог до рівня фахової соціалізації індивіда);
– освітньо-змістовий складник (змістовий блок розвитку знань і навичок про-соціальної діяльності, що
ґрунтується на використанні інтегрованих в навчальні програми соціально орієнтованих практикумів розвитку ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціономічних професій);
– процесуальний складник (технології, що забезпечують поетапне (естафетне) освоєння й ціннісне
осмислення майбутнім фахівцем принципів і гуманітарної значимості результатів власної просоціальної
діяльності);
– критеріальний складник (психолого-педагогічний механізм сприяння розвитку соціальної активності
майбутнього фахівця соціономічних професій для подолання бар’єрів і актуальних ціннісних суперечностей, пов’язаних з особистим досвідом індивіда);
– результативний складник (використання критеріальної бази оцінки процесу й результатів розвитку ціннісних компонентів соціальної активності майбутнього фахівця соціономічної професії).
Висновки. Отже, проведений аналіз сукупності соціокультурних, психолого-педагогічних, організаційних та інших спеціально організованих у навчальному закладі умов дозволяє констатувати правомірність
застосування комплексу регуляторних механізмів, що укладають цільові (згідно вимог до рівня фахової
соціалізації індивіда), освітньо-змістові (що ґрунтується на використанні інтегрованих в навчальні програми соціально орієнтованих практикумів розвитку майбутніх фахівців соціономічних професій), процесуальні (що забезпечують освоєння й ціннісне осмислення результатів просоціальної діяльності), критеріальні
і результативні складники забезпечення, що виконують конкретну процесуальну роль і впливають на усталення сутнісних соціальних характеристик особистості.
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Averina K. S. Conceptualization of the pedagogical system of development of social activity of applicants for
socionomic professions in modern HEI
The article considers the problem of pedagogical integration of structural components of social activity development
of the personality of the future specialist in a socionomic profession in the period of receiving education.
The nature and direction of the social and communication space organization of modern HEI as a purposefully organized,
managed, multifunctional and open pedagogical system of direct and indirect influences for realization of certain pedagogical
attitudes to the development of significant social qualities of the individual is defined.
The starting points of focus pedagogical influence on the social activity development of the future specialists through
the development of adequate to specific social needs mechanisms for implementing the active position of the individual, taking
into account the advanced formation of individual structures in relation to others and features of pedagogical goals concerning
systemic and sequential mutually agreed of the selected methods of development of socionomic specialists professional perfection components.
The complex application of functional blocks of the pedagogical system of social activity development of applicants as
a necessary element of integral programs development of educational influence creation on development of the future expert’s
social activity is substantiated.
The analysis of the socio-cultural set, psychological-pedagogical, organizational and other conditions specially organized in the educational institution allows to state the principles of creation of regulatory mechanisms that conclude targeted
(according to the requirements for the level of professional socialization of the individual), educational and content (based on
the use of integrated in the curriculum of socially oriented workshops for the development of future professionals of socionomic
professions), procedural (providing development and value comprehension of prosocial activity results), the criterion and effective components of maintenance which carry out a concrete procedural role and influence establishment of essential social
characteristics of the person.
Key words: social activity of a personality, educational process, pedagogical system, applicants for socionomic professions.
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Альохін М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРИВАТНІЙ ШКОЛІ
У статті розглядаються змістові компоненти авторської технології тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів, розробленої для приватних закладів середньої освіти командою приватної школи «КМДШ».
З досвіду науково-практичної діяльності автор класифікує тьюторський супровід учнів початкової ланки на операційний, який полягає в адмініструванні освітньо-формаційного процесу, та розвивальний, до якого належать навчальнонауковий тьюторський супровід і тьюторський супровід соціального зростання. Наводяться вичерпні деталізовані
задачі кожного із видів соціально-педагогічного наставництва над молодшими школярами.
За результатами експериментальної роботи автор наводить основні завдання тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів у приватній школі: створення у класі формувального збагачувального виховного
середовища; забезпечення успішної соціалізації; формування компетентностей тьюторанта, модерація та гармонізація міжособистісних відносин тьюторантів; запобігання і протидія виявам асоціальної поведінки у класі. Автор
доходить висновку, що широтою охоплення тьюторський супровід соціального розвитку поділяється на груповий
та індивідуальний.
У статті обговорюються дієві інструменти тьюторського супроводу молодших школярів: смарт-альбом особистісного зростання та поведінковий контракт. Призначенням авторського смарт-альбому є дидактичний супровід
авторських курсів «Я-особистість» у 1-2 класах та «Я-особистість» (за методикою Edutainment) у 1 класі; трекінг
сформованості компетентностей ціннісно-компетентнісної моделі здобувача освіти «КМДШ»; візуалізація індивідуального тьюторського супроводу молодшого школяра; креативна організація цікавого та розвивального дозвілля молодших школярів. Автор описує методику здійснення трекінгу особистісного зростання завдяки авторському
дидактичному інструменту, визначає переваги його застосування.
Ключові слова: молодші школярі, приватна школа, соціальний розвиток, тьютор, тьюторський супровід.

Існування людського індивіду поза соціумом є не можливим, оскільки саме у ньому відбуваються індивідуалізація та соціалізація, становлення та розвиток особистості, спрямованої на персоналізацію власного
буття. Нині в Україні сформувалася така соціальна структура суспільства, у якій чітко викристалізовується
соціальна поляризація, що детермінує різні вектори прогнозування свого соціального майбутнього залежно
від приналежності до певної соціальної спільноти [5].
За даними дослідження Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова
«Середній клас в Україні: уявлення і реалії» однією із приналежних дефінітивних характеристик представників вищого та середнього класів для самоідентифікації до цих когорт є прагнення забезпечити
дітей (онуків) якісною освітою, навчити їх вести здоровий спосіб життя, постійно підвищувати освітній
і культурний рівні, що на практиці створює попит на елітарну освіту, пропозицію на ринку для якої реалізовують здебільшого приватні школи із різноманіттям педагогічних і соціально-педагогічних технологій, запроваджених для забезпечення автентичності та конкурентоспроможності їх як закладів середньої
освіти.
Існуючий меритократичний підхід до формування мережі закладів середньої освіти, як стверджує
С. Оксамитна [4, с. 8], не просто легітимізує наявну соціальну нерівність, а й перетворює переваги народження на легітимізацію освітніх успіхів. Погоджуючись із нею, Л. Ліпіч стверджує, що освіті відводиться
роль каталізатора у соціалізації дітей і молоді або як соціально-гомогенної спільноти, або як диференційованої множини груп, які функціонально залежать від соціального статусу та матеріальних статків батьків
[3, с. 298].
Фундаментально проблема соціалізації та впровадження інноваційних виховних технологій у закладах загальної середньої освіти представлена у наукових працях І. Беха, Т. Алексєєнко, О. Авраменка,
Г. Авер’янової, Ю. Возної, Г. Лещук, А. Капської, Т. Кравченко, Ж. Петрочко, С. Чернети, Ю. Швалба.
Концептуальні основи формування просоціальної поведінки дитини висвітлені у працях В. Кириченко
та О. Єжової.
Дотичні до проблеми питання формування цінностей в сучасних соціокультурних умовах досліджені
Л. Гончар; проблематика соціальної адаптації молодших школярів у сучасному соціумі – Л. Фроловою,
в умовах Нової української школи – О. Передій. Л. Петько у своїх розвідках розглядає тематику формування соціальної активності молодших школярів, Т. Андрєєва та О. Пахомова – соціалізацію особистості як
результат соціального виховання.
Проблематиці імплементації у приватних школах інноваційних соціально-педагогічних технологій присвячені розвідки О. Бурим, О. Балакшиної, Т. Швець, О. Язикова. Окремим аспектам організації тьюторської
діяльності у закладі загальної середньої освіти присвячено праці А. Бойко, Н. Дем’яненко, Л. Москальової,
К. Осадчої, Л. Шеїної.
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Метою статті є характеристика змісту авторської технології тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів, який реалізується у початковій ланці приватного закладу освіти.
Оскільки молодший шкільний вік є сенситивним для процесу соціалізації, конкурентоспроможний приватний заклад освіти має докладати всіх зусиль для створення умов ефективного соціального виховання
й розвитку дітей цього віку, накопичення у них позитивного соціального досвіду, формування цілісної
творчо-орієнтованої особистості, яка успішно адаптуватиметься до різних умов життєдіяльності [2]. Пропонуючи клієнтам послуги школи повного дня, приватні установи все частіше застосовують інноваційні технології, спрямовані на моделювання особистісно-орієнтованої виховної системи, яка є своєрідним «виховним континуумом».
Однією з найпоширеніших на ринку приватних освітніх послуг України технологій, що забезпечує моделювання особистісно-орієнтованої виховної системи та в рамках якої відбувається найбільш оптимальне
ментальне, соціальне та фізичне становлення молодшого школяра у закладі повного дня, є технологія тьюторського супроводу.
Аналіз досвіду науково-практичної діяльності щодо впровадження авторської технології тьюторського
супроводу молодших школярів на базі 25 класів початкових шкіл мережі приватних закладів освіти «КМДШ»
(Київ і Львів) дає можливість зважено узагальнити, що тьюторський супровід молодших школярів за своїм
функціональним змістом є синтезом операційної та розвивальної тьюторської діяльності, який передбачає
низку конкретизованих задач (рис. 1).

Рис. 1. Компоненти тьюторського супроводу молодших школярів у приватній школі

Операційний тьюторський супровід учнів початкової ланки в рамках експериментальної моделі, запровадженої у ПЗО «КМДШ», полягає в адмініструванні освітньо-інформаційного процесу, учасником якого
є школяр-початківець. Основними завданнями тьютора у межах цього напряму є:
– забезпечення регламентних і режимних процедур (облік присутності, взаємодія із сервісними службами школи щодо харчування, трансферу, медичного обслуговування дитини);
– комунікація з батьками, вчителями та іншими працівниками школи щодо перебування дитини у школі,
її участі в освітньо-інформаційній програмі закладу;
– асистування дитині у виконанні завдань під час навчальних занять, допомога у підборі необхідного
дидактичного матеріалу для навчання, контроль за наявністю у тьюторанта необхідного навчального реманенту;
– ведення звітності щодо регламентних і режимних процедур, створення та ведення профайлу учня.
Однак більш значущим у контексті особистісної трансформації дитини є розвивальний тьюторський
супровід, який охоплює як навчально-пошукову діяльність дитини, так і її соціальний розвиток. Під час
цього наукового дослідження було визначено, що тьюторський супровід соціального розвитку – специфічний вид соціально-педагогічного наставництва, спрямований на створення умов засвоєння здобувачем
освіти сукупності провідних соціальних норм, накопичення ним соціального досвіду і вироблення в нього
ціннісних ставлень до дійсності та спроможності до саморегуляції поведінки [1].
Рефлексія експериментальної роботи дає можливість підсумувати, що ключовими завданнями тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів приватного закладу освіти є:
– створення у класі формувального збагачувального виховного середовища;
– забезпечення успішної соціалізації дитини в умовах класного колективу та нових соціальних ролей;
– формування соціальної, емоційної, комунікативної компетентностей тьюторанта, трансформація
конс’юмерського світогляду дитини на прос’юмерський;
– модерація та гармонізація міжособистісних відносин тьюторантів, сприяння у нарощуванні соціального капіталу дитини;
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– створення різносторонніх ситуацій соціальної взаємодії між тьюторантами з метою формування
і засвоєння ними нових якісних моделей поведінки;
– сприяння розкриттю особистісного потенціалу школяра, участь у його цілепокладанні та рефлексії,
– анімація безпечного та розвивального дозвілля й відпочинку молодших школярів, організаційне забезпечення «вільної гри»;
– запобігання і протидія виявам асоціальної поведінки у класі, поведінкова корекція, забезпечення правил і рутин колективу.
За широтою охоплення тьюторський супровід соціального розвитку поділяється на груповий (тьютор одночасно працює із усім класним колективом) та індивідуальний (взаємодія «тьютор-тьюторант»).
Специфічним різновидом останнього є глибинний індивідуальний тьюторський супровід, який полягає у профілактичний інтервенції щодо визначеного тьюторанта – цілеспрямованому впливові тьютора
з превентивною метою. Завданнями такого втручання є трансформація ставлення дитини до певної
соціальної-поведінкової проблеми завдяки зміні / подоланню деструктивних уявлень, поглядів, переконань, мотивів, інтересів, звичок, стереотипів поведінки, ціннісних орієнтацій, які детермінують
цю проблему.
У межах глибинного індивідуального тьюторського супроводу спільно із психологом школи та, за
потреби, з батьками може здійснюватися подолання наслідків попереднього травматичного соціального
досвіду дитини, який є причиною асоціальної поведінки молодшого школяра чи детермінує його дезадаптацію у класному або шкільному колективах. Здійснюється такий глибинний супровід в середньому 2-3 місяці
із кожною дитиною. Він передбачає низку інтерв’ю, діагностично-коригувальної роботи, гармонізацію соціальних відносин «дитина-сім’я», «дитина-клас». Результатом такої інтервенції є спроможність молодшого
школяра скоригувати свою поведінку щодо проблеми, не створювати її, а стикаючись із нею, самостійно
розв’язувати її, опиняючись у «ситуації успіху».
Провідним методом тьюторського супроводу соціального розвитку молодшого школяра є тьюторіали –
зустрічі підопічних із тьютором, які поділяються на групові та індивідуальні. Під час таких зустрічей тьютор застосовує весь арсенал соціально-педагогічних інструментів, щоб залежно від завчасно поставленої
мети сформувати необхідну соціальну чи поведінкову навичку, скоригувати модель поведінки.
Одним із дієвих інструментів реалізації тьюторського супроводу соціального розвитку є авторський
дидактичний інструмент, розроблений робочою групою педагогів-пошуковців ПЗО «КМДШ», очолюваною
нами, – смарт-альбом особистісного зростання, пілотування якого нині відбувається із залученням 378 учнів
нашої мережі шкіл.
Особливістю цієї розробки є її чотириєдине призначення: він одночасно виступає універсальним дидактичним засобом до авторських курсів «Я-особистість» у 1-2 класах та «Я-особистість» (за методикою
Edutainment) у 1 класі; трекінг-інструментом сформованості компетентностей ціннісно-компетентнісної
моделі здобувача освіти «КМДШ»; елементом візуалізації індивідуального тьюторського супроводу молодшого школяра; креативним щоденником і геймифікованим записником, зошитом для цікавого та розвивального дозвілля молодших школярів.
Найважливіше, що за допомогою смарт-альбому відбувається трекінг особистісного зростання – вимір
динаміки соціального розвитку дитини. Оскільки 1 та 2 рік навчання є знаковими у зміні провідного
мотиву діяльності дитини, у кардинальній трансформації її соціальної ролі, а також у перенесенні статусу
домінуючого інституту соціалізації із сім’ї на школу, педагоги (у нашому випадку – тьютори) мають забезпечувати найбільш ефективний і «м’який» процес зміни соціальної реальності, навчити дитину бути просоціальною; сформувати у неї систему цінностей суспільства, навички безконфліктної взаємодії, поваги
та відповідальності.
Трекінг особистісного зростання – це візуалізація індивідуального тьюторського супроводу дитини.
Смарт-альбом дає можливість тьютору бути послідовним у формуванні життєвих навичок дитини відповідно до її вікових особливостей. Також з його допомогою відбувається структуризація цього процесу, не
порушується логіка подачі завдань. Дитина завдяки заповненню «треків» бачить свій «прорив», що створює
ситуацію успіху, яку завдяки рефлексії варто перетворювати на константу.
Трекінг у смарт-альбомі особистісного зростання здійснюється за допомогою спеціальних «треків».
Кожен з інваріантних треків має 10 секторів, 10 завдань для виконання, які розміщуються під стікерами
треку. Кожен із варіативних треків має 5 завдань. Розпочинають роботу тьюторанти із треку «Together
forever», у 2-му – «Класна команда», обидва з яких присвячені темі згуртування, виробленню та прийняттю
цінностей школи і класу, налагодженню соціальних контактів (рис. 2).
Розглянемо на кількох прикладах ті завдання смарт-альбому, які сприяють соціальному розвитку молодших школярів. Так, гра «Бінго» є адаптованою для цього дидактичного інструменту. Вона зосереджена на
налагодженні соціальних зв’язків і демонструє учням, що вони мають спільне і відмінне. Спочатку діти
мають «розшифрувати» іконки на зразок люблю малювати (рис. 3), після чого ходять і запитують один
в одного, чи правда, що їх однокласнику/ці «подобається малювати». У цій грі найважливіше – емоційна
рефлексія та прокладання тьютором «містка» до того, що кожен є індивідуальним, має те, що об’єднує,
і те, що різнить.
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Рис. 2. Сторінка з трекінгом інваріантних треків смарт-альбому особистісного зростання

Рис. 3. Сторінка із вправою «Бінго»

Вправа «Мудрий батл» полягає у тому, що необхідно розділити клас по 2 дитини, роздати ситуації, написані на папері. Учням потрібно висловити свій гнів / роздратування, щоб не образити іншого, не обвинувачувати. Вправа «Магазин почуттів» передбачає, що кожен учень запише свою рису характеру, яку б хотів
змінити, обмінявши її на іншу. У вправі «Чарівний мішечок» дітям необхідно в коробочку або мішечок
записувати протягом 2-3 днів успіхи однокласника, якому вони симпатизують, компліменти, після чого відбувається взаємообмін.
У разі систематичних виявів асоціальної поведінки молодшого школяра дієвим інструментом її корекції
в умовах тьюторського супроводу є поведінковий контракт, який укладається з відома батьків між тьюторантом і тьютором. У ньому обґрунтовується осмислена дитиною потреба у зміні моделі поведінки, деталізується, які дії та вчинки є недопустимими для дитини, яка винагорода може бути отримана за дотримання
умов такої угоди [6].
На практиці поведінковий контракт укладається на підставі покрокового опрацювання усіх кейсів
соціально неприйнятної поведінки дитини та заміни її соціально прийнятною альтернативною. Кожне формулювання угоди має узгоджуватися із дитиною, їй повинні бути зрозумілими стимули та санкції, прописані
у контракті, який має свою тривалість дії – час, відведений на поведінкову корекцію. Результатом викорис-
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тання поведінкового контракту є гармонізація відносин дитини у мікросередовищі, подолання поведінкових
відхилень, формування якісно нових моделей поведінки.
Викладений матеріал дозволяє зробити висновок, що тьюторський супровід соціального розвитку у початкових класах приватних закладів освіти є дієвою та конкурентно-спроможною соціальнопедагогічною технологією, запровадження якої на практиці дозволяє допомогти дитині увійти в сферу соціального життя, у культуру; сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, свого стилю життя, власного соціального досвіду.
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Alokhin M. M. Features of tutor support of social development of private primary school students
The article considers the content components of the author’s technology of tutoring the social development of primary
school children, developed for private secondary schools by the team of the private school «KMDS». From the experience
of scientific and practical activities, the author classifies tutoring of primary school students into operational, which consists
in the administration of the educational and educational process, and developmental, which includes educational and scientific
tutoring and tutoring of social growth.
Exhaustively detailed tasks of each type of social and pedagogical mentoring of junior schoolchildren are given. According
to the results of experimental work, the author cites the main tasks of tutoring the social development of primary school students
in a private school: the creation of a formative enriching educational environment in the classroom; ensuring successful socialization; formation of tutor competencies, moderation and harmonization of their interpersonal relations of tutors; prevention
and counteraction to manifestations of antisocial behavior in the classroom. The author summarizes that the breadth of coverage of tutoring social development is divided into group and individual.
The article discusses effective tools for tutoring younger students – a smart album of personal growth and behavioral contract. The purpose of the author’s smart album is didactic support of the author’s courses «I am a person» in grades 1-2 and «I
am a person» (according to the method of Edutainment) in grade 1; tracking the formation of competencies of the value-competence model of the student «KMDS»; visualization of individual tutoring of a junior student; creative organization of interesting and developing leisure of junior schoolchildren. The author describes the method of tracking personal growth through
the author’s didactic tool, determines the benefits of its use.
Key words: primary school children, private educational institution, social development, tutor, tutoring.
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ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК УМОВА ОВОЛОДІННЯ
ЛЕКСИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розкрито сутність пізнавального інтересу як умови оволодіння лексичною компетентністю англійської
мови учнями закладів загальної середньої освіти. У результаті аналізу та синтезу науково-методичних праць сформульовано основні теоретичні засади феномену пізнавального інтересу, визначено його об’єкт, умови продуктивного
розвитку та шляхи динамічного формування в межах навчального процесу, побудованого відповідно до вимог Концепції
«Нова українська школа».
Виділено етапи розвитку пізнавального інтересу до оволодіння лексичними одиницями англійської мови: створення
умов для його виникнення, формування позитивного ставлення до навчального предмета та діяльності, організація
процесу його безпосереднього формування. Розглянуто низку продуктивних шляхів формування пізнавального інтересу
до оволодіння англомовною лексичною компетентністю на кожному із етапів.
Так, на етапі створення умов для виникнення пізнавального інтересу визначено доцільним використання прийому
створення ситуації успіху в учнівському колективі заради встановлення сприятливого мікроклімату. Серед продуктивних шляхів на етапі формування позитивного ставлення до навчального предмету та відповідної діяльності виділено
графічні візуальні засоби та нетрадиційні форми навчання. На етапі формування власне пізнавального інтересу до оволодіння лексичною компетентністю прийнятним є використання інтерактивних методів навчання, методів проєктів
і проблемного навчання, «асоціативного куща», «мозкового штурму», прийому «привабливої мети» та впровадження
ігрової й колективної діяльності у навчальний процес.
У дослідженні з’ясовано, що формуванню лексичної компетентності англійської мови сприяє посильна складність
навчального матеріалу та його диференційованість, а також організація колективної навчальної діяльності та самостійної роботи в рамках проблемного навчання.
Ключові слова: пізнавальний інтерес, лексична компетентність, мотивація, пізнавальна діяльність, школярі,
англійська мова.

Оволодіння іноземною мовою нині є обов’язковою умовою соціалізації індивіда та його самореалізації.
Успішність практичного використання англійської мови насамперед залежить від обсягу засвоєної лексики,
оскільки саме вона є чи не найважливішим складником мовленнєвої діяльності. Повсякчасне збагачення
вокабуляру забезпечує коректність сформульованих висловлювань у конкретній ситуації спілкування і правильність сприйняття інформації ззовні.
Запорукою ефективного формування лексичної компетентності англійської мови є пізнавальний інтерес
як спонукальна сила, яка спрямовує особистість на активну навчальну діяльність, перетворюючи останню
на захоплюючий і сповнений емоцій процес. Досягнення за допомогою пізнавального інтересу високого
рівня усвідомленості й внутрішньої потреби можливе за умови наявності в учня внутрішніх стимулів до
здійснення навчальної діяльності, добровільного виявлення активності на уроці, прагнення поглибити свої
знання відповідно до власних вікових та індивідуальних особливостей, а також здійснення значного вольового зусилля для досягнення кращих результатів у роботі з лексикою в процесі копіткої праці.
Феномен пізнавального інтересу є предметом досліджень В. Сухомлинського, І. Шамової, Г. Щукіної
та інших. Питання залежності ступеня ефективності навчання від рівня розвитку пізнавального інтересу
було розглянуто Н. Бібіком, В. Бухбиндером, В. Лозовою, Н. Морозовою, О. Солововою, В. Цетліною,
С. Шатіловим. Незважаючи на порушення проблеми пізнавального інтересу до вивчення іноземних мов
багатьма науковцями й практиками, а також велику кількість досліджень, присвячених окремо цьому феномену, питання його ролі в процесі оволодіння саме англомовною лексичною компетентністю нині залишається малодослідженим.
Мета статті – розкрити сутність пізнавального інтересу як умови оволодіння лексичною компетентністю
англійської мови, визначити шляхи його продуктивного розвитку в закладах загальної середньої освіти
(далі – ЗЗСО).
Теоретичний фундамент пізнавального інтересу учнів як найсильнішого мотиву в навчанні, який перебуває у нерозривній взаємодії з системою цінностей, метою діяльності та її результатами, відображаючи
такі психічні властивості як волю й інтелект, зберігаючи зв’язок з емоційною сферою особистості, було
закладено Н. Морозовою [10]. В. Лозова та О. Савченко сформулювали продуктивні ідеї розвитку пізнавальних інтересів, які створюють основу для самостійності та активності школяра у навчанні. Дослідники
стверджують, що за наявності інтересу знання засвоюються усвідомлено й міцно, за його відсутності –
формально [9; 10].
Видатний чеський педагог Я. А. Коменський надавав пізнавальному інтересу в навчанні великого значення, переконуючи, що тільки завдяки інтересу школяр «горітиме бажанням навчатися, не лякаючись ніяких труднощів, аби опанувати науку. Мало того, що він не уникатиме праці, він навіть шукатиме її і не
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лякатиметься напруження та зусиль. Учень поставить собі за мету не щось посереднє, а найвище, постійно
намагатиметься чомусь навчитися, коли відчуватиме, що йому чогось бракує, постійно шукатиме, у кого
йому навчитися, у всьому змагаючись зі своїми товаришами» [8].
Класик світової педагогіки К. Д. Ушинський визначав пізнавальний інтерес основним внутрішнім механізмом успішного навчання. Наголошуючи на ролі інтересу і в моральному розвитку особистості, переконуючи,
що «щиросердний інтерес до всього корисного, вищого і морального» гарантує збереження дитиною людської
гідності, він стверджував, що примусове, позбавлене інтересу пізнання вбиває в учнях прагнення до оволодіння знаннями. Педагог переконував, що пізнавальний інтерес – не єдина умова успішного навчання, яке
потребує докладання з боку школярів значного вольового зусилля та копіткого виконання ними роботи [11].
За твердженням О. Л. Мінца, «учень, в якого силою втиснули знання, не вміє використовувати їх і нагадує
фаршировану рибу» [6]. Досягнути рівня внутрішньої потреби як усвідомлюваного стану в процесі розвитку
пізнавального інтересу до вивчення англійської мови можливо лише за умови наділення учнем об’єктивно
корисного й цікавого навчального, зокрема лексичного, матеріалу особистою значущістю. Цьому сприяє
залучення школярів до розв’язання пізнавальних завдань, що вимагає активного пошуку, розумової напруги,
здогадів, міркування та дискусії, максимальної опори на активну розумову діяльність.
Основний вплив на рівень розвитку пізнавального інтересу до оволодіння англомовною лексикою мають
достатня, посильна складність навчального матеріалу та диференційованість застосованих вчителем у межах
навчального процесу методів, способів і прийомів з урахуванням рівня розвитку учнів. Результатом реалізації обраної вчителем послідовності дій, яка обов’язково містить елемент зацікавленості та зумовлюється
конкретною педагогічною метою (оволодіння іноземною мовою), повинне бути розуміння учнями значення
лексичної компетентності, закладення фундаменту для подальшого продуктивного оволодіння нею.
Об’єктом пізнавального інтересу до оволодіння іншомовною лексичною компетентністю є процес пізнання, сутність якого полягає у прагненні осягнути природу явищ, пізнати їхні теоретичні і наукові основи,
крок за кроком заглиблюючись у більш складні аспекти англійської мови. Визначені деякими вченими
[4; 12] як потреба у знаннях, яка орієнтує людину в дійсності, вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення
особистості до предметів, явищ і подій навколишньої дійсності, а також спрямованість індивіда на оволодіння максимальною кількістю поданих в межах навчальної дисципліни знань, пізнавальний інтерес мотивують учнів шукати істину для досягнення продуктивних освітніх результатів.
Пізнавальний інтерес як найважливіший мотив пізнавальної діяльності учнів збуджує їх до пошуку
істини, сприяє оволодінню ними досвідом пошукової діяльності в атмосфері загального захоплення цікавою
справою [3]. Завдяки цьому школярі не лише сприймають і механічно запам’ятовують слова для їх подальшого відтворення заради високої оцінки, а й формують навички їх довготривалого засвоєння, аналітичного
й системного мислення та стійкої концентрації уваги, що й передбачає компетентність оволодіння лексикою.
У процесі останніх досліджень [1; 2] було з’ясовано, що процес формування пізнавального інтересу до
оволодіння лексичною компетентністю англійської мови складається із трьох етапів:
1. Створення умов для виникнення пізнавального інтересу.
2. Формування позитивного ставлення до навчального предмету й відповідної діяльності.
3. Формування власне пізнавального інтересу до оволодіння лексичним розмаїттям англійської мови.
На кожному з етапів доцільне комбінування й комплексне застосування взаємозумовлених шляхів
розвитку пізнавального інтересу, під якими ми розуміємо сукупність методів, засобів, способів і прийомів навчання, форм його організації, а також видів діяльності. До того ж необхідно дотримуватися низки
загально-дидактичних і методичних принципів: принципу діяльності, свободи вибору, труднощів і доступності, міцності, активності, а також принципу опори на лексичні правила [5].
Так, створення умов для виникнення пізнавального інтересу можливе за умови досягнення сприятливого
мікроклімату у колективі. Сутність сприятливої морально-психологічної атмосфери полягає в заохоченні
здорової учнівської конкуренції з урахуванням потреб невпевнених у своїх силах учнів і тих, чиї результати
не досягають належного рівня. Надати впевненості останнім може створення на уроках ситуацій успіху
в межах виконання посильного для них завдання, що є одним із продуктивних шляхів стимулювання інтересу до вивчення англомовної лексики за рахунок зниження почуття невпевненості та побоювання.
Формування позитивного ставлення до навчального предмету та відповідної діяльності в контексті розвитку пізнавального інтересу в учнів ЗЗСО до оволодіння англомовною лексичною компетентністю можливе
за рахунок впровадження у навчальний процес графічних візуальних засобів: інтелект-карт, структурнологічних схем, скрайбінгу, інфографіки [1]. Це стимулює роботу пам’яті, дозволяє бачити суть проблеми,
а також виявляти в інформації нові знання, за рахунок чого полегшується процес розуміння навчального
матеріалу, підвищується інтерес до його сприйняття та засвоєння, осмислення й запам’ятовування стають
більш продуктивними. Застосування нетрадиційних форм навчання, зокрема організація уроку-вікторини
та інтерактивного уроку, також сприяє формуванню в учнів позитивного ставлення та пізнавального інтересу до діяльності, спрямованої на оволодіння англійською лексикою, завдяки урахуванню потреб, нахилів
та інтересів учнів шляхом групування нових технологій у досить інноваційну систему [7].
Забезпеченню автономної пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови, формуванню власне
пізнавального інтересу до оволодіння лексичною компетентністю сприяє застосування інтерактивних мето-
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дів навчання, які сприяють організації взаємодії учасників навчально-виховного процесу та співнавчання,
методів проєктів і проблемного навчання, «асоціативного куща» і «мозкового штурму». Реалізація останніх
також співвідноситься із застосуванням прийомів формулювання привабливої мети, формуванням нового,
незвичайного бачення предмета, що дивує, або навмисного припущення помилок при поясненні матеріалу,
в основі якого – раніше розглянуті поняття. Це стимулює пізнавальний інтерес учнів та заохочує їх не зупинятися у вивченні англійської мови, переступаючи поріг класу після уроку. Школярі краще розуміють, більш
надійно та швидко засвоюють новий лексичний матеріал, охоче застосовують набуті знання в конкретних
ситуаціях спілкування, здійснюють самостійні розумові дії, осмислено сприймають інформацію, спираючись на власний досвід.
Встановлення продуктивної взаємодії між учнями заради досягнення спільної мети уможливлюється
організацією ігрової та колективної навчальної діяльності. Остання, згідно з проведеними дослідженнями
[2], має чи не найважливіший вплив на підвищення рівня пізнавального інтересу учнів до оволодіння ними
лексичною компетентністю на уроках англійської мови.
Одним із продуктивних шляхів розвитку пізнавального інтересу є організація колективної навчальної
діяльності, яка забезпечує неможливість учнів ухилитися від виконання завдань, адже спільний результат
залежить від кожного з них, їхньої здатності організувати продуктивну співпрацю. Варто вказати на ефективність самостійних досліджень у рамках проблемного навчання, коли школярі збирають та аналізують
інформацію, формулюють мету та очікувані результати роботи, самостійно виявляють, яких лексичних одиниць їм не вистачає, щоб максимально висловити усе задумане для реалізації їхнього плану. Їхнє бажання
отримати нові знання крок за кроком наближається до рівня внутрішньої потреби, що стимулює динамічне
формування пізнавального інтересу.
У дослідженні з’ясовано, що рівень оволодіння іншомовною лексичною компетентністю як базисною
для формування мовних навичок на належному рівні визначається здатністю людини розуміти контекстуальне значення слова, порівнювати об’єм його значення у двох мовах, розуміти його структуру та доцільно
використовувати в умовах певної мовленнєвої та лінгво-культурологічної ситуації. Сформованість лексичної
компетентності підтверджується здатністю людини правильно оформлювати власні висловлювання й розуміти мовлення інших, застосовуючи відповідні навички, які перебувають у складній і динамічній взаємодії,
керуючись набутими знаннями й лексичною усвідомленістю [1; 2; 5].
Висновки. Отже, пізнавальний інтерес є необхідною умовою для ефективного вивчення іноземної мови
та запорукою збереження активності учнів на всіх етапах пізнання. Окреслюючи роль пізнавального інтересу
в оволодінні лексичною компетентністю англійської мови учнями закладів загальної середньої освіти, можемо
стверджувати, що він сприяє значному підвищенню розумового розвитку школярів, їхній усвідомленій самостійності в процесі навчання, стимулює продуктивну роботу і змінює усталені способи розумової діяльності.
Поступальне й ефективне формування лексичної компетентності англійської мови можливе за умови реалізації продуктивних шляхів розвитку пізнавального інтересу на кожному з етапів його формування.
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Bashkir O. I., Ilchenko A. R. Cognitive interest as a condition for acquiring lexical competence in English
The article describes the nature of cognitive interest as a condition for acquiring lexical competence of the English language
by middle-school learners. As a result of analysis and synthesis of scientific-methodological works, the theoretical framework
of cognitive interest as a phenomenon is formulated, its object, conditions for productive development, and ways of dynamic
building within learning process based on the requirements of the concept of The New Ukrainian School are defined.
The stages of development of cognitive interest to acquiring English lexical units are identified, namely the creation of conditions for its emergence, the formation of a positive attitude to all the aspects of the subject and learning activities, the organization of the process of its direct building. A range of productive ways of building cognitive interest to acquiring English lexical
competence are considered accordingly.
At the stage of establishing the conditions for the emergence of cognitive interest, using the method of creating the situation
of success among learners for the sake of favorable microclimate is defined as relevant. Among the productive ways on the stage
of making learners adopt a positive attitude to the subject and the corresponding activities are highlighted graphic visual aids
and non-formal methods of education.
Implementation of interactive methods, project and problem-based learning methods, brainstorm, associations, the method
of an attractive target as well as role-playing and collective activities in learning process is considered to be appropriate.
Besides, the study has identified that appropriate difficulty of differentiated learning material and organization of collective
activities within problem-based education largely contribute to building lexical competence of the English language.
Key words: cognitive interest, lexical competence, motivation, cognition, learners, the English language.
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Бондаренко Є. В.
КОНТЕКСТНИЙ І ТЕХНОЛОГІЙНИЙ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ СУДНОВОДІННЯ
Нині мовленнєва компетентність пронизує пріоритетні вимоги щодо формування професіоналізму майбутніх
фахівців в університетах розвинутих країн світу. Мовленнєва компетентність є системо-утворювальним компонентом і у структурі професійно-значущих компетентностей майбутніх спеціалістів будь-якого фаху.
Професійно-мовленнєва компетентність майбутнього фахівця морського профілю має відповідати документам
національного та міжнародного рівня, а саме «Міжнародній конвенції про підготовку та сертифікацію моряків
і несення вахти STCW95», «Міжнародному кодексу з управління безпекою», «Конвенції про працю в морському судноплавстві». Відповідно до вимог щодо професійної діяльності судноводія, наведених у цих документах, є доцільним формувати зазначену компетентність курсантів з огляду на необхідність поетапного надання інформації лінгвістичного,
соціолінгвістичного, фахового характеру, послідовного розширення досвіду мовленнєвої діяльності в її основних видах,
оволодіння вміннями співпрацювати з іншими у команді та бути комунікабельним фахівцем, приймати відповідальні
рішення та передавати їх підлеглим. Саме компетентнісний підхід, який передбачає формування в особистості системних знань, дієвих умінь, широкого досвіду діяльності, дозволяє забезпечити високий рівень підготовки судноводіїв.
У статті розглядаються контекстний і технологічний підходи в формуванні професійно-мовленнєвої компетентності
майбутніх судноводіїв. Контекстний підхід орієнтує курсантів на формування професійно важливих знань контекстного
характеру, фахово орієнтованих умінь, прагнення до підвищення ефективності своєї праці, встановлення ділових стосунків у трудовому колективі, технологічний – забезпечує чітку систематизацію дій викладача та студентів, розробку
рівнів і етапів засвоєння науково-теоретичного матеріалу, виокремлення загальних і конкретних цілей. На базі зазначених
підходів було розроблено модель формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв, яка містила
цільовий, теоретичний, змістово-структурний, функціональний, організаційний, діагностично-результативний блоки.
Ключові слова: професійна діяльність, професійна підготовка, мовленнєва компетентність, професійно-мовленнєва компетентність, контекстний підхід, технологічний підхід, майбутній судноводій, майбутній фахівець.

Пріоритетність активізації соціально-економічного розвитку України зумовлює необхідність підвищення
ефективності професійної підготовки майбутніх судноводіїв у такому важливому напрямі як формування
їхньої професійно-мовленнєвої компетентності. Нині актуальним стає впровадження варіативних, гнучких
освітніх інновацій, які б забезпечували послідовність і системність оволодіння зазначеною компетентністю
з урахуванням контексту професійної діяльності. Це визначає неабияке значення розробки педагогічної технології формування професійно-мовленнєвої компетентності на базі саме контекстного та технологічного
підходів. Вирішення цієї проблеми пов’язане з такими важливими завданнями вищої освіти як закладення
у навчальний процес важливих елементів професії, які відображають її основний контекст та актуалізуються
в комунікації, формування інформаційно-технологічної компетентності майбутніх фахівців, забезпечення їх
високої конкурентоспроможності на світовому ринку праці.
Дослідження наукового фонду дозволяє окреслити такі напрями вивчення зазначеної проблеми: теоретичні засади контекстного навчання у професійній підготовці кадрів (А. Вербицький, Л. Грень, О. Ларіонова,
В. Михайличенко, О. Романовський), методи реалізації технологічного підходу (В. Беспалько, І. Дичківська,
О. Пєхота, Г. Селевко), прийоми формування компетентностей майбутніх фахівців (М. Князян, Н. Мушинська, О. Хромченко), зокрема і судноводіїв (С. Барсук, Н. Слюсаренко, Л. Ліпшиць). Варто зазначити, що
проблема формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв на основі контекстного та технологічного підходів потребує більш глибокого дослідження.
Мета статті – розкрити контекстний і технологічний теоретичні підходи до формування професійномовленнєвої компетентності майбутніх фахівців судноводіння.
Як відомо (А. Вербицький, О. Ларіонова), контекстний підхід насамперед відображає контекстне навчання,
яке характеризується професійною спрямованістю та забезпечує асиміляцію знань і вмінь студентів із майбутньою професією. При цьому загальна освіта є фундаментом для професійної підготовки кадрів. У контекстному підході передбачається максимально враховувати вимоги професійної діяльності у змісті навчальних
дисциплін, при цьому теоретичний матеріал має бути наближеним до практичних запитів судноводіїв [4].
Довідкові джерела свідчать [3], що контекст доцільно розглядати як ціле, що зв’язує та пояснює певні
явища й факти. Л. Грень, В. Михайличенко, О. Романовський цілком слушно наголошують на тому, що
контекст є системою внутрішніх і зовнішніх умов діяльності; саме ця система впливає на рецепцію й перетворення людиною певної ситуації. Окреслена ситуація набуває певного змісту, наприклад предметного,
соціокультурного, просторово-часового, що дозволяє передбачити та інтерпретувати диверситивні професійні ситуації. Науковці підкреслюють, що у процесі контекстного навчання професійно важливі знання
передаються в активній діяльності, у якій актуалізуються потреби, мотиви, цілі, дії та операції, необхідні
для досягнення певного результату [4; 5].
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Реалізація контекстного підходу передбачає насичення змісту навчально-виховного процесу елементами
професійної діяльності, що й перетворює її, на думку А. Вербицького, у квазі-професійну. Як слушно підкреслює науковець, є сенс забезпечувати активність особистості, проблемність викладення навчального
матеріалу (наприклад, його подання у вигляді окремих самостійних, творчих завдань із подальшою рефлексією, обговоренням результатів), що пов’язане і з моделюванням професійної діяльності. А. Вербицький
акцентує увагу на поступовому й поетапному переведенні студентів від певних базових (суто навчальних)
форм пізнавальної діяльності до більш складних, які віддзеркалюють реальну працю фахівця [4; 5].
Окреслене вище визначає й необхідність інноватизації змісту й методів навчання загальноосвітніх дисциплін, репрезентуючи науковий матеріал крізь призму його використання у безпосередній професійній
діяльності й упроваджуючи активні методи.
Зазначимо, що контекстний підхід передбачає формування не лише суто фахово орієнтованих знань
і вмінь, а й прогностичних, оскільки курсант на основі аналізу контексту знає, які проблеми можуть виникнути, чого слід очікувати. Саме тому важливим є формування системи професійно-важливих знань контекстного характеру. Науковці [1; 9; 14; 16; 17] підкреслюють, що таке впровадження професійно-орієнтованої
інформації на лекційних, семінарських, практичних заняттях із навчальних дисциплін загальнотеоретичного характеру дозволяє активізувати аналітичне, антиципаційне, прогностичне мислення суб’єкта, сприяє
вияву творчості при вирішенні проблем.
У процесі фахової підготовки доречно спрямовувати курсантів на реалізацію власного інтелектуального
потенціалу, формувати в них прагнення до підвищення ефективності своєї праці, встановлення ділових,
дружніх шанобливих стосунків у трудовому колективі. Особливого значення в цьому аспекті набувають
навчальні дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова». Це
пояснюється тим, що вони по суті є безпредметними, оскільки мають на меті сформувати лінгвістичну, соціолінгвістичну компетентності курсанта, його мовленнєві вміння без зорієнтованості на якусь тематику. Це
надає неабиякі можливості для викладача з формування професійно-мовленнєвої компетентності, оскільки
він має змогу пропонувати дійсно професійно важливі проблемні ситуації, впроваджувати професійний контекст із формування суто мовних знань (граматичних, лексичних) і мовленнєвих умінь (в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі). Саме в такому контексті курсант оволодіває не лише компонентами професійно-мовленнєвої компетентності, а й уміннями передбачати події, проблеми, швидко реагувати на них, проводити їх
пропедевтику, ефективно діяти в різних ситуаціях на судні та на березі.
Впровадження контекстного підходу у професійній підготовці фахівців актуалізує необхідність реалізації й технологічного підходу, який забезпечує розробку певної технології, що дозволяє поетапно організувати формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв. При цьому технологія
навчання, як наголошує О. Пєхота, моделює шлях інтеріоризації конкретного навчального матеріалу у контексті певної дисципліни [9; 11]. Технологічний підхід, як і контекстний, актуалізує необхідність розробки
моделі формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв.
Технологія є сукупністю знань про послідовність окремих виробничих операцій, засоби, інструментарій для досягнення запланованого результату, вирішення певного завдання; вона містить мету, очікуваний
результат, засоби діяльності, послідовність дій [3]. Впровадження технологічного підходу дозволяє забезпечити системність та інтегративність інтеріоризації професійно-мовленнєвої компетентності курсантів,
оскільки він передбачає чітку систематизацію дій викладача і студентів, розробку рівнів та етапів засвоєння
науково-теоретичного матеріалу, виокремлення більш загальних і конкретних цілей, використання інформаційних ресурсів, актуальних на певному навчальному занятті. У контексті формування заявленої компетентності ця вимога викликає необхідність поетапного розширення її когнітивно-знаннєвого компонента
(лінгвістичних, соціолінгвістичних, фахових знань курсантів), послідовного формування діяльнісно-процесуального компонента (мовленнєвих умінь і вмінь взаємодії, переконання, самооцінки своїх результатів).
Науковці-педагоги трактують сутність педагогічної технології як системний метод розробки, впровадження процесу навчання з урахуванням кадрових і технічних ресурсів та їх взаємодії, завданням якого
є оптимізація освіти. С. Гончаренко підкреслює, що педагогічна технологія є галуззю застосування наукових
принципів щодо програмування навчання з орієнтацією на його цілі, що допускає більш точне його оцінювання. Існує цілком правомірна позиція, що педагогічна технологія відображає сукупність психолого-педагогічних настанов, які визначають набір форм, методів, засобів і прийомів навчання [6; 7; 9]. Відповідно до
цієї вимоги модель має віддзеркалювати чітку послідовність впровадження методів, форм і засобів формування компетентності професіонала.
О. Пєхота зазначає, що педагогічна технологія віддзеркалює певну тактику реалізації більш широких
освітніх технологій, які можуть бути репрезентовані стратегіями, системою взаємодій, стилем роботи педагога та учнів / студентів [11]. І. Дичківська акцентує увагу на тому, що педагогічну технологію доцільно
репрезентувати як конкретизацію певної методики, проект якоїсь педагогічної системи, який реалізується
у практичній діяльності. Науковець зазначає, що педагогічна технологія має більш високий рівень надійності, ефективності, гарантованого результату [7].
Цієї позиції дотримуються й О. Коджаспіров, Г. Коджаспірова, які наголошують, що педагогічна технологія насамперед пов’язана із конструюванням оптимальних навчальних систем. Вона відображає систему
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засобів, прийомів, кроків, послідовність упровадження та виконання яких сприятиме вирішенню завдань
навчально-виховного процесу. У цьому смисловому полі діяльність викладача, як слушно наголошують науковці, представлена процедурно у вигляді системи дій [8]. Це й пояснює те, чому В. Беспалько, Г. Селевко
визначають педагогічну технологію як техніку реалізації навчального процесу [2; 13]. М. Чошанов висвітлює її сутність як певний складник процесуальної частини дидактичної системи [15].
Серед основних критеріїв педагогічної технології виокремлюються як вагомі такі: концептуальності
(базисом будь-якої технології є певна педагогічна концепція з її філософсько-теоретичним, психолого-педагогічним, дидактичним концептами), технологічності, системності (технологія повинна бути цілісною, інтегративною, чітко структурованою, логічно послідовною), керованості (має всі організаційні ознаки: планування, діагностування, диференціації засобів відповідно до отриманих результатів), відтворюваності (може
бути впроваджена в будь-яких однотипних умовах), ефективності (бути оптимальною для формування конкретних компетентностей) [7].
У наукових працях О. Пєхоти, Г. Селевка знаходимо цілком слушне виокремлення такої структури педагогічної технології, у якій відображаються і певна концептуальна основа, і змістова частина (яка містить
загальну та конкретну мету навчання, зміст матеріалу), і процесуальна частина, що відображає послідовність організації процесу навчання, методи й форми діяльності учнів / студентів і вчителів / викладачів, прийоми діагностики досягнень [9; 11; 13]. Науковці запропонували узагальнену схему розгортання педагогічної технології: визначення цілей навчання, пропедевтична оцінка рівня підготовки студентів, безпосереднє
навчання, корекція, підсумкове оцінювання результатів і висунення нових цілей [10; 17].
Конкретизація ідей О. Пєхоти у розрізі професійної підготовки майбутніх судноводіїв щодо програмування технології дозволяє дійти висновку, що воно передбачає такі дії викладача, які спрямовують на визначення мети вивчення тем (або конкретної теми), проведення аналізу та характеристики групи курсантів,
виокремлення очікуваних результатів, тестування курсантів на предмет володіння знаннями за темою, вибір
засобів навчання відповідно до наявного рівня підготовленості майбутніх фахівців, оцінювання результатів
і висунення системи методів для корекції, доповнення сформованих знань і вмінь [11].
Характеризуючи переваги технологічного підходу, Є. Рапацевич наголошує на тому, що є можливість
для вчителя / викладача розробляти діагностичні цілі навчання, забезпечувати зворотний зв’язок, створювати процедури вимірювання знань у вигляді тесту. Діагностично сформульовані цілі, як слушно стверджує
науковець, мають значення еталону, за допомогою якого й вимірюється ступінь досягнення мети [10]. У контексті технології видається за можливе операціоналізувати фрагменти змісту навчальної дисципліни, схематизувати їх і представити у більш концентрованому вигляді для кращого розуміння й запам’ятовування.
Важливою є декомпозиція мети конкретного етапу навчально-пізнавальної діяльності на конкретні цілі
з урахуванням завдань цієї діяльності. Саме можливість переходу від одного рівня до іншого дозволяє забезпечити перехід курсантів від одного ступеня особистісного розвитку до іншого, від формування інтересу до
професійно-мовленнєвої компетентності, до оволодіння її змістом і процесом із заключною самодіагностикою особистісних новоутворень.
У технологічному підході передбачається і чіткий контроль з боку викладача із поступовим переходом до
самоконтролю курсантом своїх досягнень з подальшою регулятивно-корекційною діяльністю. Це є можливим шляхом впровадження методів взаємної оцінки й самооцінки. Варто звернути увагу й на те, що у педагогічній технології викладач має змогу передбачити трансформації особистості майбутнього судноводія на
рівні особливостей психологічних процесів, спрямованості особистості та її досвіду.
Серед недоліків технологічного підходу варто назвати спрямованість на репродуктивне навчання, ігнорування внутрішньої мотивації студентів, недостатність творчого самовияву та самореалізації. Для подолання
зазначених недоліків вважаємо за важливе впроваджувати завдання самостійно-творчого, проектного, професійно-ігрового характеру, які б активізували інтелектуальну ініціативу курсантів, їхню пізнавальну мотивацію, ставили їх у ситуацію вибору, посилювали інтерсуб’єктну взаємодію.
Відповідно до окресленого вище нами була розроблена та впроваджена модель формування професійномовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв, яка містила цільовий, теоретичний, змістово-структурний, функціональний, організаційний, діагностично-результативний блоки, відображала єдність мети, наукових підходів, принципів, змісту, взаємопов’язаних етапів, методів, форм, засобів, критеріїв і педагогічних
умов як функціонального ядра її реалізації.
До педагогічних умов нами були віднесені такі: забезпечення усвідомлення майбутніми судноводіями
значення професійно-мовленнєвої компетентності як чинника досягнення успішності їхньої професійної
діяльності; поетапне розширення лінгвістичних, соціолінгвістичних, фахових знань, формування мовленнєвих умінь і вмінь взаємодії, переконання, самооцінки з їх проекцією на площину специфіки діяльності
судноводія; оптимізація аудиторної та позааудиторної діяльності майбутніх фахівців із забезпечення інтеракції, співпраці, моделювання, наукового пошуку, самодіагностики та корегування професійно-мовленнєвої
компетентності.
Цільовий блок відображав мету формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв. Теоретичний блок містив наукові підходи та принципи впровадження моделі: динамічності, інтегративності, компенсаторності, диференційованості, інтерсуб’єктності.
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Змістово-структурний блок віддзеркалював компонентно-структурний склад професійно-мовленнєвої
компетентності, а саме мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-знаннєвий, діяльнісно-процесуальний компоненти. Функціональний блок відображав педагогічні умови як ядро реалізації моделі. Організаційний
блок містив етапи, методи, форми та засоби формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв.
З огляду на окреслені вище підходи та принципи було визначено основні етапи формування професійномовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв: адаптаційно-підготовчий, навчально-творчий, продуктивно-технологічний, рефлексивно-корекційний.
Діагностично-результативний блок моделі віддзеркалював критерії та показники до кожного з них:
особистісно-ціннісний (характер вияву складників мотиваційно-аксіологічного компонента), інформаційно-теоретичний (правильність і повнота знань курсантів), процедурно-функціональний (ступінь сформованості мовленнєвих, інтерактивних, конвіктивних, рефлексивно-корекційних умінь), рівні (високий,
середній, низький), а також результат експериментальної роботи – сформованість професійно-мовленнєвої
компетентності.
Висновки. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що контекстний підхід орієнтує
курсантів на формування професійно важливих знань контекстного характеру, фахово орієнтованих умінь,
прагнення до підвищення ефективності своєї праці, встановлення ділових стосунків у трудовому колективі, технологічний – забезпечує чітку систематизацію дій викладача та студентів, розробку рівнів та етапів
засвоєння науково-теоретичного матеріалу, виокремлення загальних і конкретних цілей. На базі зазначених
підходів було розроблено модель формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв, яка містила цільовий, теоретичний, змістово-структурний, функціональний, організаційний, діагностично-результативний блоки.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні особистісного орієнтованого, культурологічного, синергетичного підходів до формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26

Використана література:

Барсук С. Л. Модель формування іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх судноводіїв. Научные труды
SWord. Вып. 3 (44). Т. 4. Иваново : Научный мир, 2016. С. 68–74.
Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Педагогика. 1989. C. 192.
Великий тлумачний словник сучасної української мови. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. C. 1440.
Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. Методическое пособие. Высшая школа. 1991.
C. 207.
Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образованиии. Проблемы интеграции. Логос, 2010. С. 336.
Гончаренко С. Український педагогічний словник. 1997. С. 376.
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. Академвидав. 2004. С. 352.
Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике. 2005. С. 448.
Освітні технології. Навчально-методичний посібник. 2002. С. 255.
Рапацевич Е. С. Большая современная энциклопедия. Педагогика. «Современное слово». 2005. С. 720.
Пєхота О. М. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя. Монографія. Миколаїв : Іліон, 2005. С. 272.
Романовський О. Г. Педагогіка успіху. Підручник. Харків. 2011. С. 368.
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. Народное образование. 1998. С. 256.
Слюсаренко Н. Формування соціокультурної особистості майбутнього судноводія на засадах компетентнісного підходу.
Людинознавчі студії. Педагогіка. 2014. Вип. 29 (1). С. 173–181.
Чошанов М. А. Дидактическое конструирование гибкой технологии обучения. Педагогика. 1997. № 2. С. 21–29.
Kniazian M., Khromchenko O. The ESP Lecturers’ Self-Development Competence in Higher Educational Context. The
Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2019. Vol. 7, № 3. Р. 385–393 (in English). URL:
https://doi.org/10.22190/JTESAP1903385K.
Knyazyan M. The Formation of Translators’ Research Competence at the Universities of Ukraine. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2019. Vol. 7, № 1. Р. 85–94 (in English).

References:

Barsuk S. L. Model formufannya inschomovnogo profesijnogo dialogichnogo movlennya majbutnich sudnovodiiv. [Teaching
model to develop future seafarers communication skills]. Scientific works Sword. Vip. 3 (44). T. 4. Ivanovo : Nauchnij mir,
2016. S. 68–74 [in Ukrainian].
Bespalko V. P. Slagaemie pedagogicheskoy tehnologii. [Components of pedagogical technology]. Pedagogy. 1989. S. 192
[in Russian].
Velikij tlumachnij slovnik ukrainskoi movi. [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. V. T. Busel. K.;
Irpin : VTF «Perun», 2004. S. 1440 [in Ukrainian].
Verbitskiy A. A. Aktivnoe obuchenie v vischey schkole: kontekstniy podhod. [Active education in high school: contextual
approach]. Methodical manual. High school. 1991. S. 207 [in Russian].
Verbitskiy A. A. Lichnostniy I kompetentnostniy podhody v obrazovanii. [Personal and competence-based approaches in
education]. Integration problems. Logos, 2010. S. 336 [in Russian].
Goncharenko S. Ukrainskiy pedagogichniy slovnik. [Ukrainian pedagogical dictionary]. 1197. S. 376 [in Ukrainian].
Dichkivs’ka I. M. Innovacijni pedagigichni tehnologii. [Innovative pedagogical technologies]. Educational guidance. Akademvidav.
2004. S. 352 [in Ukrainian].
Kodjaspirova G. M. Slovar’ po pedagogike. [Pedagogical dictionary]. 2005. S. 448 [in Russian].

Випуск 77’2020

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

9. Osvitni technologii. [Educational technologies]. Methodical-educational manual. 2002. S. 255 [in Ukrainian].
10. Rapecevich E. S. Bolschaya sovremennaya enciklopediya. [Big Modern Encyclopedia]. Series of Pedagogy. «Modern word».
2005. S. 720 [in Russian].
11. Pehota O. M. Osobistisno orientovane navchannya: pidgotovka vchitelya. [Personal oriented learning: teacher training]. Monograph. Mikolaiiv : Ilion, 2005. S. 272 [in Ukrainian].
12. Romanovsky O. G. Pedagogika uspihu. [Pedagogy of success]. Educational guidance. Charkiv, 2011. S. 368 [in Ukrainian].
13. Selevko G. K. Sovremennie obrazovatelnie technologii. [Modern educational technologies]. Educational guidance. Public education.
1998. S. 256 [in Russian].
14. Slusarenko N. [Formation of sociocultural personality of the future navigator through the competence-based approach]. Human
Studies. Series of Pedagogy. 2014. Vip. 29 (1). S. 173–181 [in Ukrainian].
15. Choshanov M. A. Didakticheskoe konstruirovanie gibkoy technologii obucheniya. [Didactic construction of flexible teaching
technology]. Pedagogy. 1997. № 2. S. 21-29 [in Russian].
16. Kniazian M., Khromchenko O. The ESP Lecturers’ Self-Development Competence in Higher Educational Context. The
Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2019. Vol. 7, № 3. Р. 385–393 [in English]. URL:
https://doi.org/10.22190/JTESAP1903385K.
17. Knyazyan M. The Formation of Translators’ Research Competence at the Universities of Ukraine. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2019. Vol. 7, № 1. Р. 85–94 [in English].

Bondarenko Ye. V. Contextual and technological approaches in the formation of the professional and speech
competence of future navigators
Today, speech competence spreads the priority requirements according to the formation qualification of the future specialists
at the universities in the development countries. Speech competence is a system-forming component in the structure of professional significant competencies of future specialists of any specialty.
The professional and speech competence of future specialist of the maritime field should comply with national and international documents, namely «The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers STCW95», «The International Safety Management Code» and «The Maritime Labor Convention». In accordance
with the requirements for the professional activity of the navigator are presented in the above mentioned documents and it
is advisable to form the specified competence of cadets based on the necessity by progressive stages to provide information
of linguistic, sociolinguistic, professional nature, consequential extension of skills of speech activity in its main types, as have
an ability to work with others in the crew and be a communicative specialist, make a responsible decisions and message them
on to subordinates.
It is the competence approach, which involves the formation of individual systematical knowledge, effective skills and extensive experience allows providing a high level of training navigators. The article considers contextual and technological
approaches in the formation of professional speech competence of future navigators. The contextual approach focuses cadets
on the formation of professionally important knowledge of a contextual unit, professionally oriented skills, the formation
of the desire to improve the efficiency of their work and the establishment of business relations between the employees. Technological approach provides clear systematization activities between teachers and cadets, the development of levels and stages
of assimilation of scientific and theoretical material and the separation of general and specific aims. Based on these approaches,
a model of formation of professional speech competence of future navigators was developed, which contained target, theoretical, semantic-structural, functional, organizational and diagnostic-effective blocks.
Key words: professional activity, professional training, speech competence, professional-speech competence, contextual
approach, technological approach, future navigator, future specialist.
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Бреславська Г. Б.
ІСТOРИКO-ТEOРEТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглянуто істoрикo-тeoрeтичні aспeкти прoблeми дoзвілля студентів педагогічних спеціальностей.
Саме дозвіллєва діяльність створює умови для відновлення фізичних, емоційних та інтелектуальних сил, психологічного, пізнавального і фізичного розвитку; формування світогляду та культури молодих людей визнається будь-яким
суспільством.
Під дoзвіллям сучaснoї людини йдеться про чaс, який вільний від нeoбхіднoї діяльнoсті у сфeрі суспільнoгo
вирoбництвa, a тaкoж відтвoрeння людинoю свoїх життєвих функцій у мeжaх дoмaшньoгo гoспoдaрствa
і сoціaльних віднoсин. Активнe, змістoвнe дoзвілля, якe спирaється нa твoрчі види дoзвіллєвих зaнять, нa зaбeзпeчeння
бeзпoсeрeдньoї учaсті в них кoжнoгo студeнтa – гoлoвний шлях фoрмувaння йoгo oсoбистісних якoстeй, які сприятимуть йoгo прoфeсійнoму стaнoвлeнню. Дoзвілля мoлoді, нa думку вчених, є вaжливoю сфeрoю рoзвитку oсoбистoсті,
якa сприяє фoрмувaнню нaукoвoгo світoгляду, пoлітичнoї і мoрaльнoї культури oсoбистoсті, її eстeтичних пoглядів
і смaків; вирoблeнню уміння oбстoювaти ідeaли і духoвні ціннoсті, підтримувaти нoрму здoрoв’я.
Нa думку науковців, дoзвілля рoзглядaється кoмплeкснo, як чaс духoвнoгo рoзвитку мoлoді, який нaдaє їй вільний
вибір суспільнo знaчущих рoлeй тa пoлoжeнь, дає змогу зaймaтися діяльністю, щo рoзвивaє нeoбмeжeні мoжливoсті,
тaлaнти в нaйдoцільнішoму зaстoсувaнні; як сфeрa, у якій пoвністю рoзкривaються пoтрeби у свoбoді й нeзaлeжнoсті,
в aктивній діяльнoсті тa сaмoвирaжeнні; як oсoбливa сoціaльнa сфeрa, дe мoлoді люди зaдoвoльняють oсoбистісні
пoтрeби в сaмoпeрeвірці, сaмooцінці особистості. Дoзвілля виявляється в рeкрeaції, звільнeнні від психічних тa фізичних нaвaнтaжeнь, віднoвлeнні сил, зaдoвoлeнні кoмунікaтивних пoтрeб шляхoм зaлучeння дo рoзвaжaльнo-ігрoвих,
видoвищних, oсвітніх, oздoрoвчих, худoжньo-твoрчих фoрм діяльнoсті.
Ключові слова: дозвілля, дозвіллєва діяльність, види дозвілля, вільний час, студентська молодь, студентське дозвілля.

Проблема формування культури дозвілля не нова. Спирaючись нa aнaліз пeдaгoгічнoї літeрaтури,
зaзнaчимo, щo нa eтaпі відрoджeння й рoзвитку нaціoнaльнoгo вихoвaння великoгo знaчeння нaбувaє
прoблeмa фoрмувaння культури дoзвілля мoлoді.
У Нaціoнaльній дoктрині рoзвитку oсвіти Укрaїни у ХХІ стoлітті, у Дeржaвній нaціoнaльній прoгрaмі
«Oсвітa» (Укрaїнa ХХІ стoліття), у зaкoнaх Укрaїни «Прo oсвіту» та «Прo вищу oсвіту» нaгoлoшується, щo
пeрeд oсвітoю пoстaє зaвдaння зміни духoвнoгo світу спeціaлістa, рoзвитку йoгo мислeння, крeaтивнoсті,
здoбуття ним дoдaткoвих знaнь, умінь і нaвичoк зa інтeрeсaми, підгoтoвки дo сoціaльнo-грoмaдськoї
діяльнoсті, рoзширeння прoфeсійнoї і нaціoнaльнoї свідoмoсті [6].
Вітчизняний учeний O. Вишнeвський aкцeнтує увaгу нa тoму, щo в пoзaнaвчaльній діяльнoсті є вeликі
мoжливoсті для вибoру змісту, фoрм вивчeння нaрoдних звичaїв, трaдицій, oбрядів, які вкрaй вaжливo
викoристoвувaти у вихoвaнні мoлoді. Долучaючись дo традицій, мoлoдь фoрмує тaкoж пoчуття причeтнoсті
дo свoгo нaрoду, утвeрджує істoричну пaм’ять... «Кoжнe oсвячeнe трaдицією дійствo – цe святo життя
в єднoсті прaці, духу, життя і крaси» [3, с. 27].
Мета статті – аналіз істoрикo-тeoрeтичних aспeктів прoблeми дoзвілля студентів педагогічних спеціальностей.
Дoзвілля є oб’єктoм вивчeння бaгaтьoх нaук (філoсoфії, сoціoлoгії, eкoнoміки, культурoлoгії, гeoгрaфії,
істoрії, психoлoгії, пeдaгoгіки тoщo).
У рoсійській мoві слoвo «дoзвілля» вживaлoся щe в XV стoлітті. Стaрoслoв’янськe слoвo «дoзвілля»
пoхoдить від дієслoвa «дoсягaти», «дoсягти», щo буквaльнo oзнaчaє мoжливість щoсь зрoбити. Oтжe,
дoзвілля рoзглядaється як «чaс, кoли мoжнa чoгoсь дoсягти» [13, с. 288].
Дo пoчaтку XX стoліття пoняття «дoзвілля» oзнaчaлo «дoсягнeння, здaтність, мoжливість людини
прoявити сeбe у вільний від рoбoти чaс» [11, с. 6].
В «Eнциклoпeдії oсвіти» дoзвілля тлумaчиться як вільний від рoбoти і нaвчaння чaс, щo зaлишaється
після розв’язання різнoгo рoду oбoв’язкoвих і нeoбхідних спрaв. Вільний чaс – цe «чaс, яким людинa
рoзпoряджaється сaмa, нa влaсний рoзсуд, нe пoв’язує йoгo з нeпoрушними oбoв’язкaми і зoбoв’язaннями,
мoжe викoристoвувaти йoгo для зaдoвoлeння свoїх пoтрeб і прaгнeнь» [5, с. 223].
У сoціoлoгічних слoвникaх дaються тaкі визнaчeння пoняття «дoзвілля»: «Дoзвілля – нaйчaстішe
визнaчaється як чaс, щo зaлишaється зa мeжaми тoгo чaсу, який витрaчaється нa oплaчувaну рoбoту...» [1, с. 81].
«Чaс, вільний від рoбoти і рутинних дoмaшніх oбoв’язків і придaтний для віднoвлeння, рoзслaблeння, хoбі,
відпoчинку, a тaкoж культурних і худoжніх зaнять» [4, с. 195].
Рaдянський eнциклoпeдичний слoвник рoзкривaє структуру дoзвілля: «Дoзвілля – чaсткa нeрoбoчoгo
чaсу, щo зaлишaється в людини зa вирaхувaнням нeoбхідних зaтрaт. У структурі вільнoгo чaсу виділяють aктивну твoрчу діяльність; нaвчaння, сaмooсвіту; культурнe спoживaння; спoрт; aмaтoрські зaняття,
спілкувaння з іншими людьми» [18, с. 413].
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У різні істoричні пeріoди, нa думку O. Клюскo, відбувaлися зміни в тлумaчeнні змісту пoняття «дoзвілля»:
пoчaтoк 20-х рoків – пoчaтoк 50-х рoків ХХ ст. хaрaктeризується ідeнтифікaцією дoзвілля з прoсвітництвoм
тa пoлітикoю; пoчaтoк 50-х рoків – кінeць 60-х рoків ХХ ст. відрізняється від пoпeрeдньoгo eтaпу змінoю
oрієнтaцій і пeрeвaг людини у сфeрі дoзвілля, змінoю спoсoбу oргaнізaції вільнoгo чaсу, усвідoмлeнням
знaчeння дoзвілля в житті людини, зрoстaнням рoлі суспільнo-oргaнізaційних тa oсвітніх фoрм дoзвілля,
пoпуляризaцією aктивнoгo відпoчинку, збільшeнням видів aмaтoрських зaнять і кoмунікaтивних фoрм
дoзвілля; пoчaтoк 70-х рoків – кінeць ХХ ст. хaрaктeризується збільшeнням індивідуaльних фoрм дoзвілля,
зaлeжністю вибoру фoрм дoзвілля від умoв життя тa мaтeріaльнoгo стaтку, від культурнo-пoлітичнoї
aктивнoсті нaсeлeння, щo булa сaнкціoнoвaнa дeржaвoю лишe в 90-ті рoки ХХ ст. [8].
Цікaвим є підхід дo гeнeзису пoняття «дoзвілля» Г. Вoлoщeнкa, який виoкрeмлює в йoгo рoзвитку три
«кризoві» мoмeнти, кoжeн з яких істoтнo змінює йoгo рoль і знaчeння в суспільстві. Пeрший кризoвий
мoмeнт дoзвілля пoв’язується вчeним із aнтичністю тa «скинeнням» бoгів із нeбeс нa зeмлю. Нa цьoму eтaпі
дoзвілля збeрігaє діяльнісну oснoву.
Другa кризa дoзвілля дaтується Сeрeдньoвіччям, кoли дoзвілля «збилoся зі шляху» і зaмість «діяльнoсті»
пoчaлo oзнaчaти «вільний чaс». Трeтя кризa дoзвілля відбувaється нa сучaснoму eтaпі рoзвитку людствa
й хaрaктeризується «пoвeрнeнням дo пeршoджeрeл». Пoчaткoм цієї кризи є випуск у 1896 рoці в НьюЙoрку книги Т. Вeблeнa «The Theory of the Leisure Class», якa стaлa пeршим крoкoм дo пoвeрнeння дoзвіллю
діяльніснoї норми.
Щe зі стaрoдaвніх чaсів філoсoфи Aрістoтeль, пізнішe A. Шoпeнгaуeр і Р. Дeкaрт, рoзглядaючи зміст
дoзвілля, пoв’язувaли йoгo зі свoбoдoю, сoціaльним стaтусoм, сaмoрoзвиткoм.
Варто зaзнaчити, щo дo сьoгoдні в нaуці нeмає єдинoгo підхoду щoдo визнaчeння пoняття «дoзвілля».
Л. Михaйлoвa дaє тaкe визнaчeння цьoго пoняття: «Дoзвілля – цe сукупність зaнять, щo викoнують функцію
віднoвлeння фізичних і психічних сил людини» [15, c. 201].
Дoслідник В. Пічa ввaжaє, щo «вільний чaс мoжнa визнaчити як ту чaстину сoціaльнoгo, зокрема
й пoзaрoбoчoгo, чaсу, якa вивільнeнa від нeвідклaдних спрaв і є «чaсoм свoбoди», прoстoрoм вільнoї
діяльнoсті й вільнoгo рoзвитку oсoбистoсті» [16, c. 237].
Як зaзнaчaє В. Бoчeлюк, oсoбистий вільний чaс пoділяється нa суспільнo-нoрмaльний тa індивідуaльний.
«Суспільнo-нoрмaльний зaлeжить від умoв життя, a тaкoж культурних пoтрeб тієї групи людeй, дo якoї
нaлeжить індивід, тoді як індивідуaльний (кoжнoї людини) зaлeжить від інтeрeсів, ціннoстeй, a тaкoж
нaдaних суспільствoм мoжливoстeй для їхньoгo зaдoвoлeння» [2, с. 15].
Aмeрикaнський тeoрeтик вільнoгo чaсу М. Кaплaн у книзі «Дoзвілля: тeoрія і пoлітикa» нaзивaє
«дoзвілля» чaсoм сaмoцільнoї діяльнoсті, щo нaдaє мoжливість для відпoчинку, рoзвитку oсoбистoсті тa
служінню суспільству. Мaкс Кaплaн ввaжaє, щo дoзвілля варто рoзуміти як цeнтрaльний eлeмeнт культури,
який мaє глибoкі і склaдні зв’язки із зaгaльними прoблeмaми рoбoти, сім’ї, пoлітики [24, с. 112]. Нa думку
І. Мeльнікoвa, дoзвілля студeнтів – цe чaс, який «мoжe бути викoристaний для дoдaткoвoї прoфeсійнoї
підгoтoвки й aктивнoї грoмaдськoї діяльнoсті (прoфeсійнo-вихoвнa функція), духoвнoгo рoзвитку (культурнa
функція) і відпoчинку (рeгeнeрaційнa функція)» [14, с. 15].
У сфeрі дoзвілля «пoвинeн здійснювaтися пeрeхід від прoстих фoрм діяльнoсті дo склaдніших, від
пaсивнoгo відпoчинку – дo aктивнoгo, від зaдoвoлeння більш глибoких сoціaльних і культурних прaгнeнь,
від фізичних фoрм рeкрeaції – дo духoвних нaсoлoд, від пaсивнoгo зaсвoєння культурних ціннoстeй – дo
твoрчoсті тoщo» [2, с. 18].
Нaйбільш тoчні і плідні дoсліджeння культурнo-дoзвіллєвoї діяльнoсті прoвeдeнo Ю. Стрeльцoвим,
нa йoгo думку, «будь-який вид вільнoї діяльнoсті нeсe в сoбі як функцію віднoвлeння сил, тaк і функцію
рoзвитку знaнь і здібнoстeй людини. Oднaк лишe oднa з цих функцій домінантна: як вид діяльнoсті мaє
влaстивість рoзвивaти людину aбo пeрeвaжнo віднoвлювaти її сили» [20, с. 29].
Укрaїнськa дoслідниця O. Кoляструк умoвнo нaзивaє дoзвілля «aксіoлoгією життя» aбo стилeм життя
(смислoвe нaпoвнeння, систeмa життєвих oрієнтирів – як і зaрaди чoгo жити: ціннoсті, мoрaль, звички,
пріoритeти) [10].
Більшa чaстинa дoзвілля в сучaснoму суспільстві відвoдиться різним видaм відпoчинку, хoчa пoняття «дoзвілля»
передбачає й тaкі види діяльнoсті, як прoдoвжeння oсвіти, грoмaдськa діяльність нa дoбрoвільних зaсaдaх.
Сучaсні вчeні нaрaхoвують дo 500 різних видів і фoрм дoзвілля, які клaсифікують зa п’ятьмa групaми:
«відпoчинoк (aктивний і пaсивний), щo знімaє втoму і нaпружeння, віднoвлює фізичні і духoвні сили
людини; рoзвaги, щo викoнують кoмпeнсaційну функцію, дaють людині зміну врaжeнь; святa (нaрoдні,
пoлітичні, рeлігійні, прoфeсійні, сімeйні), щo пoєднують відпoчинoк і рoзвaги; сaмooсвітa, щo зaлучaє
людeй дo ціннoстeй культури, підвищує зaгaльний культурний рівeнь oсoбистoсті, рoзвивaє рoзум, здібнoсті
і пізнaвaльні інтeрeси, eстeтичні й eтичні пoчуття; твoрчість (вищий рівeнь дoзвілля), зaвдяки якій людинa
із спoживaчa духoвних ціннoстeй пeрeтвoрюється нa їх твoрця» [5, с. 223].
Філoсoфи рoзглядaють дoзвілля як вільну, «сaмoцінну діяльність» і наголошують, щo oснoвoю дoзвілля
є сoціaльнa і духoвнa aктивність oсoбистoсті, якa хaрaктeризується oсoбливoю життєвoю пoзицією,
oрієнтoвaнoю нa нeфoрмaльнe, вільнe, привaбливe спілкувaння і зaдoвoлeння влaсних інтeрeсів, a oтжe
є пeршим дoсвідoм сoціaльнoгo сaмoствeрджeння мoлoдoї людини.
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Тож людинa спрoмoжнa збільшувaти aбo змeншувaти свій вільний чaс, витрaчaючи йoгo нa зaняття, нe
пoв’язaні з дoзвіллям.
Нa Зaхoді інтeрeс дo прoблeми вільнoгo чaсу виявився в кінці ХІХ – нa пoчaтку ХХ стoліття, і вoнa стaлa
oднією зі знaчущих, з’явився пeрспeктивний нaпрям дoсліджeнь – «сoціoлoгія дoзвілля».
Oтжe, хaрaктeрними «склaдниками» дoзвілля є свoбoдa від oбoв’язків і рoбoти, відпoчинoк,
рoзслaблeння, рекреація.
Зміст і нaпрями культурнo-дoзвіллєвoї діяльнoсті мoжуть бути різними: сaмooсвітa, худoжня
сaмoдіяльність, тeхнічнa твoрчість, культурний відпoчинoк, рoзвaги, грoмaдськo-кoриснa діяльність
і фізкультурнo-спoртивні зaняття.
Як нaгoлoшує у свoїх дoсліджeннях С. Пішун, «вaжливe місцe в житті сучaснoгo студeнтa зaймaє сфeрa
вільнoгo чaсу, який відігрaє рoль oднoгo з вaжливих зaсoбів фoрмувaння oсoбистoсті мoлoдoї людини,
oскільки в йoгo умoвaх нaйбільш сприятливo прoхoдять рeкрeaційнo-відтвoрювальні прoцeси, які знімaють
інтeнсивні фізичні, інтeлeктуaльні, психічні нaвaнтaжeння» [17, с. 1].
Учeний І. Шeвчук рoзглядaє дoзвілля як вaжливий фaктoр фoрмувaння культури студeнтів педагогічних спеіальностей. Будучи склaдoвoю чaстинoю життєдіяльнoсті студeнтa, вільний чaс дeтeрмінується
під її впливoм, змінюється кількіснo та якіснo, нaпoвнюючись нoвим змістoм нa всіх eтaпaх нaвчaння
у ВНЗ. Структурa, зміст вільнoгo чaсу бeзпoсeрeдньo пoв’язaні з нaвчaльним чaсoм, тoму щo чaс нe мaє
aбсoлютнoгo знaчeння пoзaнaвчaльнoї діяльнoсті.
Рeгулювaння дoзвілля – пoтрeбa будь-якoгo сoціуму, a знaчить зaгaльнoлюдськa пoтрeбa, якa пoсідaє
oднe з гoлoвних місць у тeoрії дoзвілля і мaє нeпeрeхідну цінність. O. Крoнік, вивчaючи психoлoгічні
умoви oптимaльнoгo викoристaння фoрм дoзвіллєвoї діяльнoсті, aкцeнтує увaгу нa ступeні нaпружeнoсті
пeрeживaння чaсу, щo притaмaннa будь-якій людині [11].
Укрaїнський дoслідник С. Цюлюпa ввів і oбґрунтувaв пoняття «пeдaгoгічний пoтeнціaл вільнoгo чaсу
студeнтів» і «культурa вільнoгo чaсу студeнтів», дoвівши, щo oптимaльнa рeaлізaція пeдaгoгічнoгo пoтeнціaлу
вільнoгo чaсу пeрeдбaчaє нaйпoвнішу рeaлізaцію сoціaльнo-культурнoгo пoтeнціaлу oсoбистoсті, її сутнісних сил, духoвнoгo бaгaтствa. Зaвдaння вищoї шкoли пoлягaє в підгoтoвці мaйбутньoгo спeціaлістa, здaтнoгo
дo різнoмaнітних видів діяльнoсті: прoфeсійнoї, сoціaльнo-пoлітичнoї, грoмaдськoї, сoціaльнo-культурнoї.
Рівeнь гoтoвнoсті фaхівця дo цих видів діяльнoсті визнaчaється рівнeм сфoрмoвaнoсті культури oсoбистoсті,
вaжливу чaстину якoї стaнoвить культурa вільнoгo чaсу [22].
Oсoбливa цінність дoзвілля пoлягaє в тoму, щo, мaючи яскрaвo вирaжeні фізіoлoгічний, психoлoгічний
і сoціaльний aспeкти, вoнo мoжe дoпoмoгти мoлoдим людям рeaлізувaти свoї здібнoсті. Oскільки
дoзвіллям є мoжливість студeнтa у вільний чaс зaймaтися різнoмaнітнoю діяльністю нa влaсний
вибір, тo мoжнa виділити тaкі види дoзвіллєвoї діяльнoсті: відпoчинoк, рoзвaги, святa, сaмooсвітa,
твoрчість, спoрт.
Дoзвілля – цe зoнa aктивнoгo спілкувaння, щo зaдoвoльняє пoтрeби студeнтів у кoнтaктaх. У сфeрі дoзвілля
студeнти відкритіші для впливу нa них сoціaльних інститутів, щo дає змогу з мaксимaльнoю eфeктивністю
впливaти нa їх мoрaльність і світoгляд. У прoцeсі кoлeктивнoгo прoвeдeння дoзвілля відбувaється укріплeння
пoчуття тoвaриствa, зрoстaння кoнсoлідaції, стимулювaння трудoвoї aктивнoсті, вирoблeння життєвoї
пoзиції, нaвчaння нoрм пoвeдінки в суспільстві.
Нa підстaві цих визнaчeнь ми мoжeмo скaзaти, щo дoзвілля – цe чaстинa вільнoгo чaсу, щo нe пoв’язaнa
з oснoвним рoдoм зaнять, і якa викoристoвується людинoю для різнoмaнітних oсoбистих зaнять і рoзвaг,
віднoвлeння психічних і фізичних сил.
Висновки. Oтжe, дoзвілля виступaє як структурний eлeмeнт вільнoгo чaсу, йoгo зміст нaпoвнeний
діяльністю, щo дає змогу нe лишe дoлaти стрeси і втoму, aлe й рoзвивaти духoвні й фізичні якoсті, спираючись на сoціoкультурні пoтрeби oсoбистoсті. Водночaс дoзвілля є віднoснo сaмoстійнoю сфeрoю
життєдіяльнoсті мoлoді, якa відрізняється від вільнoгo чaсу мoжливістю вибoру видів діяльнoсті відпoвіднo
дo інтeрeсів, духoвнo-eтичних упoдoбaнь, свoїх ціннісних oрієнтaцій. Дoзвілля студeнтa педагогічних спеціальностей виступaє спeцифічнoю сфeрoю йoгo вільнoгo чaсу, «вільнoгo сaмoвирaжeння» сутнісних сил,
a йoгo зміст зa свoєю прирoдoю пoдвійний. З oднoгo бoку, вoнo виступaє як рeкрeaційний зaсіб, щo дає
змогу віднoвлювaти інтeлeктуaльний, культурний і фізичний пoтeнціaл, a з іншoгo – рoзвивaє всю сукупність духoвних і фізичних якoстeй oсoбистoсті, зважаючи на її сoціoкультурні пoтрeби. З огляду на це
дoзвілля виступaє віднoснo сaмoстійнoю сфeрoю життєдіяльнoсті студeнтськoї мoлoді, у якій її пoтрeби
рeaлізуються нa oснoві вільнoгo вибoру діяльнoсті. З цього погляду дoзвілля виступaє вaжливим чинникoм
мoжливoї сaмoрeaлізaції oсoбистoсті.
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Breslavska H. B. Historical and theoretical aspects of the problem of leisure of students of pedagogical specialties
The article considers the historical-theoretical aspects of the problem of leisure of students of pedagogical specialties. It is
leisure activities that create the conditions for the restoration of physical, emotional and intellectual strength, psychological,
cognitive and physical development, the formation of worldview and culture of young people is recognized by any society.
By the leisure of modern man is meant time that is free from the necessary activities in the field of social production, as well
as the reproduction of human life functions within the limits of the limits. Active, meaningful leisure, which is based on creative
types of leisure activities, on ensuring the direct participation of each student in them, is the main way of formation. Leisure
of young people, according to scientists, is an important area of personal development, which contributes to the formation
of a scientific worldview, political and moral culture of the individual and his personality; developing the ability to uphold ideals
and spiritual values, to maintain good health.
According to scholars, leisure is considered comprehensively as a time of spiritual development of young people, which
gives them a free choice of socially significant roles and positions, allows them to engage in activities. as a sphere in which
the needs for freedom and independence, in active activity and self-expression are fully revealed; as a special social sphere,
where young people meet personal needs in self-examination, self-esteem. Leisure is manifested in recreation, liberation from
mental and physical burdens, in the restoration of strength, in the satisfaction of communicative needs by engaging in recreational, gaming, gaming, entertainment.
Key words: leisure, leisure activity, types of leisure, free time, student youth, student leisure.
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Бурцева О. Г.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасний освітній простір неможливо уявити без використання інтернет-технологій, електронних освітніх
ресурсів, які сприяють формуванню якостей, необхідних здобувачеві освіти в інформаційно-освітньому середовищі.
Великий вплив на навчання підлітків і молоді в інформаційному середовищі мають медіа, від латинського «media»
(засіб), нині цей термін вживається як аналог ЗМК – засоби масової комунікації. Масові медіаосвітні технології дедалі
частіше й частіше беруть на себе навчальні просвітницькі функції. Вони є своєрідною «паралельною школою» для
учнів, впливаючи як позитивно, так і негативно. Ось чому формування інформаційної компетентності майбутніх
учителів засобами медіаосвітніх технологій сьогодні затребуване, як ніколи в освітній діяльності університетів. Це
передбачає зовсім інший підхід педагога до передачі знань. Педагог, використовуючи електронні освітні ресурси нового
покоління, технологічні прийоми медіаосвіти, зможе вибудувати урок, заняття в активному, інтерактивному режимі.
Водночас форма навчального заняття істотно змінюється. Медіаосвітня технологія ґрунтується на використанні
вчителем сучасної комп’ютерної техніки, вибудовує таку взаємодію, яка не тільки підготує підростаюче покоління до
критичного сприйняття інформації, але й сприятиме розвитку інформаційної та медіакомпетентності особистості
в інформаційному середовищі. З огляду на це особливої актуальності набуває проблема формування в учителів не лише
сучасної системи методичних теоретичних знань і вмінь, але й готовності їхнього ефективного застосовування під
час педагогічної діяльності, подолання тих ускладнень, які виникають під час практичного використання цих знань
у професійній сфері. Незважаючи на активізацію наукових досліджень із цієї проблеми, деякі питання, пов’язані з теоретичним узагальненням процесів формування та розвитку професійних компетентностей учителів математики,
залишаються нерозв’язаними. Одним з особливо важливих питань для вищих навчальних закладів є проблема пошуку
ефективних шляхів для формування професійної компетентності майбутнього вчителя, що є особливо важливою для
вищих навчальних закладів.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, підготовка майбутнього вчителя математики, етапи формування інформаційної компетентності, процес підготовки вчителів математики, компоненти інформаційної компетентності, освітній процес, технічні засоби навчання.

Концепція Державної національної програми «Освіта» «Україна XXI століття» з-поміж основних
завдань, що мають реалізувати заклади вищої освіти, на перший план висуває підготовку всебічно розвиненої особистості, професіонала з гнучким мисленням, здатного успішно розв’язувати різноманітні професійні завдання, готового самостійно здобувати нові знання протягом життя та пристосуватися до постійних
змін у сучасному досить мінливому світі. Цей процес не може відбуватися тільки в межах традиційної фахової підготовки. Тому вважаємо, що необхідним є використання новітніх ефективних методів, застосування
яких допоможе забезпечити активний розвиток медіаосвіти в Україні, визначальною метою якого є розвиток
критичного мислення, медіаграмотності, медіакомпетентності особистості.
Підтвердження існуючим точкам зору щодо зазначеного вище, знаходимо й у документах ЮНЕСКО:
«Медіаосвіта (mediaeducation) пов’язана з усіма видами медіа (друкованими та графічними, звуковими,
екранними тощо) та різними технологіями; вона дає можливість людям зрозуміти як масова комунікація
використовується в їх соціумах, оволодіти здатністю використовувати медіа в комунікації з іншими людьми;
забезпечує людині знання того, як: 1) аналізувати, критично осмислювати та створювати медіатексти;
2) визначати джерела медіатекстів, їх політичні, соціальні, комерційні та/або культурні інтереси, їх контекст;
3) інтерпретувати медіатексти та цінності, що поширюють медіа; 4) обирати відповідні медіа для створення
та поширення своїх власних медіатекстів та формування аудиторії, яка буде в них зацікавленою; 5) отримати
можливість вільного доступу до медіа, як для сприйняття, так і для продукції [5]. Медіаосвіта рекомендується до впровадження в національні навчальні плани усіх держав, у систему додаткової, неформальної
освіти, освіти упродовж життя».
Важливість медіаосвіти також зумовлена й тим, що масмедіа в умовах сучасного інформаційного суспільства, впливають на сприйняття людиною навколишнього світу. Так, згідно з Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні, схваленою Президією Національної академії педагогічних наук України у травні 2010 року:
«Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування у суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане спілкування,
Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій» [3].
Медіаосвіта була предметом досліджень учених Г. Онкович [6], В. Іванов [7], І. Сахневич, І. Чемерис [8],
А. Литвин [4]. Застосування медіатехнологій у вищій освіті розглядали у своїх розробках: Ю. Казаков (Педагогічні умови застосування медіаосвіти у процесі професійної підготовки майбутніх учителів), С. Іць (Застосування медіаосвітніх технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови), О Кривчишина
(Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти). У сучасних закладах
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вищої освіти завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій збільшується роль медіаосвітніх технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів [2]. В роботі викладача вищої школи та вчителя
закладів загальної освіти ці технології стають потужним засобом інтенсивного навчання, складовою розвитку
пізнавальної активності здобувачів освіти [1]. Тому впровадження медіаосвітніх технологій з метою формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів стає актуальним питанням сучасної вищої школи.
Метою статті є розкриття етапів формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій через інтеграцію змісту освітніх компонентів.
Результати теоретичного аналізу проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики стали підґрунтям для проведення педагогічного експерименту. Мета якого встановити ступінь утруднень, пов’язаних з використанням студентами засобів медіаосвітніх технологій при викладанні
математики, розробити курс за вибором та здійснити дослідно-експериментальну перевірку його ефективності у формуванні інформаційної компетентності у майбутніх учителів математики.
Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, Бердянського державного педагогічного університету, Херсонського державного університету за спеціальністю «Математика».
Організація та проведення експерименту здійснювалась відповідно встановлених етапів: констатувальний, формувально-камерний, формувально-масовий.
Завданнями констатувального етапу експерименту було: зібрати і проаналізувати статистичні дані про
рівень інформаційної компетентності та рівень медіаграмотності студентів, вчителів-математиків, викладачів закладів вищої освіти.
Результати анкетування показали, що рівень сформованості інформаційної компетентності у здобувачів освіти спеціальності 014.04 Середня освіта. Математика вищого закладу освіти, вчителів-математиків
та викладачів вузів до застосування засобів медіаосвітніх технологій виявився недостатнім. Викладачі,
вчителі та студенти використовують медіаосвітні технології фрагментарно, інколи навіть не усвідомлюючи
їх освітніх можливостей. Вчителям не вистачає методик застосування медіа засобів в освітньому процесі
сучасної школи. За дослідженням вченої Чернікової Л. А. (Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти) було проаналізовано статистику навичок володіння інформаційними ресурсами вчителями Запорізької області. Загальна кількість навчених складає більше 22 тис. учителів (129 % від загальної
кількості педагогічних працівників області). У результаті анкетування можна зробити висновки, що студенти, викладачі та вчителі розуміють і усвідомлюють необхідність використання медіаосвітніх технологій,
але вони не мають навичок (методики), не всі знають інструментарій, тобто такі програми: Comics Life,
Pixton, Write Comics, Comics Maker, Piktochart, Visual.ly, Fluxvfx, Infogr.am, Movie Maker, AVS Audio Editor
та ін. І якщо вчителі математики сучасних шкіл масово навчаються застосовувати інформаційно-комунікаційні технології на різних тренінгах, наукових семінарах і курсах підвищення кваліфікації, то майбутніх
педагогів навчати цього потрібно на різних дисциплінах вже з початкових курсів.
Результати бесід зі студентами 3–4 курсів спеціальності 014.04 «Середня освіта». Математика, анкетування, виконання ними різних діагностичних дидактичних завдань, спрямованих на виявлення рівня
сформованості інформаційної компетентності, показали, що студенти мають знання, навички, уміння використовувати інструментарій Microsoft Office. Проте майбутні вчителі не мають уявлення про практику застосування медіаосвітніх технологій у процесі навчання математиці школярів.
Ми вважаємо, що формування системи професійних знань у процесі підготовки майбутнього вчителя
математики та його інформаційної компетентності засобами медіаосвітніх технологій повинно відбуватися
у системі, поетапно, починаючи з першого курсу.
Можливості інтеграції процесу формування згаданої компетентності майбутніх учителів математики
представлено на рис. 1.
Поетапне формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики, показане на рис. 1,
розкриває сутність міждисциплінарного зв’язку змістів освітніх компонентів. На першому етапі у здобувачів вищої освіти на дисциплінах «Вступ до спеціальності», «Педагогіка», «Дидактика» формуються уміння
аналізувати та порівнювати теоретичні положення основ навчання, здатність розрізняти, критично осмислювати подану викладачем інформацію. Ці вміння утворюють основу відбору інформації, її презентації,
в тому числі засобами медіаосвітніх технологій. Під час самостійної підготовки зі шкільного курсу математики перед здобувачами ставиться завдання знайти в медіапросторі інформацію про математичні об’єкти,
адаптувати та презентувати дані для розуміння школярами. Результатами експерименту доведено, що саме
на цьому етапі потрібно звертати увагу на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх педагогів.
На другому етапі здійснюється засвоєння здобувачами не тільки математичних знань, а і класичних
та сучасних методик їх викладання. В процесі професійної освіти закладається суб’єктивний досвід пошуку
необхідної для реалізації професійної діяльності інформації як педагогічного, так і математичного змісту
в різноманітних медіаджерелах. Наприклад, під час засвоєння методики викладання математики, майбутнім
вчителям було запропоновано розробити педагогічний проєкт «Відсотки у нашому житті» з використанням
інформаційних медіаресурсів. На цьому етапі відбувається формування процесуального компоненту інформаційної компетентності здобувачів освіти.
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Рис. 1. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики в освітній програмі
«Середня освіта. Математика»

На третьому етапі категорія «інформаційна компетентність» для здобувачів набуває особистісно-професійного смислу. На цьому етапі йде інтенсивний розвиток початкових уявлень, знань та умінь бакалаврів здійснювати пошук необхідної для професії інформації, консультувати інших щодо застосування медіа джерел
у педагогічній діяльності. Майбутні вчителі вчаться використовувати і поповнювати інформаційні масиви
у мережі Internet, обробляти та редагувати професійну інформацію у системах керування базами даних, використовувати медійну інформацію у підготовці до уроків математики та позакласній роботі у закладах освіти.
Сформована на першому – третьому етапах інформаційна компетентність здобувачів освіти допомагає їм
успішно підготуватися та апробувати власні професійні вміння під час виробничої практики.
Важливим етапом формування інформаційної компетентності здобувачів освіти є навчання за курсом
з вибору студентів «Медіаосвітні технології у професійній діяльності вчителя математики». Метою вивчення
цього курсу є формування переважно мотиваційного, змістовного, процесуально-діяльнісного та рефлексивно-оцінного компонентів інформаційної компетентності. У процесі експериментального вивчання майбутніми вчителями математики курсу за вибором студентів вирішувались такі завдання:
– засвоєння теоретичних знань, які сприяють впровадженню медіаосвітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах України.
– формування в майбутніх учителів уміння аналізувати і критично сприймати медіатексти;
– закріплення навичок розпізнавання маніпулятивної медіаінформації;
– формування практичних навичок використання медіапродуктів у професійній діяльності;
– ознайомлення з дидактичними, методичними аспектами застосування медіаосвітніх технологій
у навчанні та вихованні.
Експериментальне впровадження цього курсу в освітньому процесі ґрунтувалося на положеннях теорії
діяльності як необхідної умови оволодіння людиною соціальним досвідом. З огляду на це ми проєктували
в експериментальному курсі такі основні знання та уміння, яких набуває здобувач освіти після опанування
цієї дисципліни:
Основні знання:
– мати знання основних термінів медіа та медіаосвіти, види медіа, етапи історичного розвитку теорій
і технологій медіа та медіаосвіти за кордоном і в Україні, потенційні можливості медіаосвіти;
– педагогічних аспектів медіаграмотності;
– особливостей використання медіаінформації здобувачами освіти, психолого-педагогічних умов
сприйняття і засвоєння навчального матеріалу;
– принципів, засобів, методів збору, систематизації, узагальнення і використання аудіовізуальної, відео
та друкованої інформації;
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– ролі комп’ютера в активізації пізнавальної діяльності школярів;
– про спеціалізовані комп’ютерні програми;
– позитивних та негативних наслідків застосування медіаосвітніх технологій;
– розуміння дидактичного і виховного потенціалу медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо).
Основні вміння:
– оцінювати медіа, аналізувати та описувати їх вплив на людей, їх призначення і функції;
– вміти активізувати знання і уміння аудиторії засобами медіакультури;
– створювати і презентувати медіа-продукти, адаптуючи їх до аудиторії;
– здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної, відео та друкованої інформації;
– оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної, відео та друкованої інформації;
– застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та використання аудіовізуальної,
відео та друкованої інформації;
– здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації;
– поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами подачі інформації;
– запроваджувати в освітньому процесі інноваційні технології навчання, створювати єдиний інформаційний простір (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
– використовувати аудіовізуальну та відео інформацію;
– орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи функціонування різних видів
масової інформації;
– розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлень;
– розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності з використанням медіаосвітніх
технологій;
– збирати, обробляти, зберігати та передавати інформацію з урахуванням пріоритетів професійної
діяльності;
– самостійно створювати медіапроєкти в галузі педагогічній діяльності.
Розробляючи комплекс навчально-професійних задач до курсу за вибором ми визначали місце кожної із
них з урахуванням та теоретичного матеріалу, який міг виконувати функцію інформаційного забезпечення
процесу розв’язання студентами цих задач. Їх зміст було спрямовано на створення умов для переносу міжпредметних знань та умінь із одного виду діяльності на інший, а також на попередження утруднень студентів (визначених під час анкетування) та помилок у роботі з засобами медіа освітніх технологій. Таким
чином, розв’язування студентами спеціальних навчально-професійних задач мало сприяти надбанню ними
нового пізнавального досвіду в оволодінні складними способами професійної діяльності.
В умовах навчання нами застосовувались такі форми занять: лекції з елементами бесіди, лекції з аналізом
педагогічних ситуацій, лекції з участю вчителів-практиків, відео-лекції; семінари, семінари-конференції,
практичні заняття з включенням у реальний педагогічний процес. У системі навчальних занять у ході експерименту застосовувались інтегровані заняття, в яких реалізовувались теоретична та практична професійна підготовка, а також різні види діяльності: самоосвітня, навчально-пізнавальна, навчально-проєктивна,
навчально-професійна. Інтегровані заняття впроваджувались нами ще на першому та другому етапах формування інформаційної компетентності майбутніх учителів під час використання медіаосвітніх технологій
у професійній діяльності.
Перший етап дослідження проходив на базі кафедри математики і фізики факультету інформатики, математики і економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
при безпосередній участі автора. Експериментальні академічні групи в процесі вивчення курсу «Медіаосвітні технології у професійній діяльності вчителя математики» засвоювали конкретні професійні уміння
та навички.
У підготовці та проведенні лекцій ми орієнтувалися на те, що саме на лекційних заняттях забезпечується
засвоєння студентами теоретичних понять і ключових проблем професійної діяльності вчителя з використання медіаосвітніх технологій. Під час лекцій особлива увага приділялася науковим і методичним основам
подальшої самостійної роботи студентів із засвоєння понять, які відображають суттєві причинно-наслідкові
зв’язки та суб’єкт-суб’єктні взаємовідношення у процесі застосування вчителем медіаосвітніх технологій.
Концептуальною основою організації та проведення практичних занять з курсу «Медіаосвітні технології у професійній діяльності вчителя математики» є формування у студентів практичної готовності до
роботи з програмованими засобами медіа технологій. Головним принципом у реалізації цього підходу було
надання можливості кожному студенту засвоїти новий досвід під час розв’язування навчально-професійних
завдань. Завдяки цьому значно підвищилася практична спрямованість цього курсу. Методика проведення
занять ґрунтувалася на відтворенні зв’язків між теоретичним матеріалом із різних навчальних дисциплін,
тем вказаного курсу та життєвим і навчально-професійним досвідом студентів. Практичні заняття передбачали організацію теоретичної дискусії з метою формування у студентів інтегрованих знань та педагогічної
рефлексії, які забезпечили б технологічний рівень реалізації цього виду педагогічної діяльності. Застосу-
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вання діалогічного підходу до організації обговорення поставленої на практичному занятті проблеми давало
змогу створити рівноправні взаємовідносини між студентами та викладачем, що позитивно впливало на
професійний саморозвиток майбутніх учителів.
Завдання з лабораторних робіт розподіляються за трьома рівнями складності:
I рівень – завдання з вказівками викладача, покрокове виконання.
II рівень – завдання за сценарієм запропонованим викладачем.
III рівень – завдання, за авторським сценарієм виконання.
Розгляньмо завдання першого рівня. Наведімо приклад лабораторного заняття на тему «Створення інфографіки».
1. Ознайомлення із засобом створення інфографіки (Piktochart, Visual.ly, Fluxvfx, Infogr.am та інші).
Заповніть таблицю
Назва

Основні
характеристики

Можливості

Можливість
експорту

Можливість
опублікування
в соціальних мережах

Оберіть найбільш для вас придатний варіант програми.
2. Оберіть тему з підручника «Геометрія», яку буде покладено в основу інфографіки (тема не має бути завеликою, мати кілька математичних понять та їх властивості). Приклад: «Многогранники та їх перерізи» (§5).
3. Розробіть сценарій дидактичного засобу за обраною темою, використовуючи головну інформацію
з теми, картинки, з’єднувальні лінії .
4. Розробіть інфографіку за допомогою програмного засобу медіа освітніх технологій.
5. Продемонструйте результат викладачу та апробуйте у одногрупників (не менше ніж три).
6. Проаналізуйте зауваження та побажання.
7. Сформулюйте висновки.
Отже, під час формувального експерименту було реалізовано такі види навчально-професійної діяльності студентів:
– засвоєння поданого викладачем зразка педагогічних дій у процесі застосування медіа освітніх технологій в педагогічній діяльності;
– конструктивно-аналітична, яка виявлялась у складанні дидактичних засобів та аналізі тих, які подано
у методичних матеріалах;
– пошукова діяльність під час виконання завдань самостійної роботи;
– дискусійна під час практичних занять.
Висновки. Педагогічний експеримент підтвердив, що в результаті впровадження курсу за вибором студентів «Медіаосвітні технології у професійній діяльності вчителя математики» здобувачі освіти засвоїли
теоретичні знання, які сприяють впровадженню медіаосвітніх технологій в загальноосвітніх навчальних
закладах України, у них сформувалися практичні навички використання медіапродуктів у професійній
діяльності, набули практики урахування дидактичних та методичних аспектів застосування медіаосвітніх
технологій у навчанні математики.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.
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Burtseva O. G. Stages of formation of information competence of future mathematics teachers by means of media
educational technologies
It is unfortunate to see a modern space without a visitor to Internet technologies, electronic educational resources, which
take the form of the qualities, the necessary information in the information and educational middle. Great influx on the new
generation of children and young people in the information middle of the media, as the Latin «media» (means), in Danish term
it is used as an analogue of ZMK – in the mass community. Massive media-related technologies all and more often take on
the primary educational functions. Smell є a kind «parallel school» for scholars, pouring in both positively and negatively. The
main aim is to formulate the information competence of the future teachers by means of the media-related technologies that are
required for the present, such as never in the educational activity of the university. The process of transferring the knowledge
is the first step of the teacher before the transfer of knowledge. The teacher, using electronic educational resources of the new
generation, technological techniques and media awareness, can build a lesson, busy in an active, interactive mode. At the same
time, the form of initial employment is changing rapidly. Information technology is used to learn on the occasion of the visitor
of the current computer technology, in the form of vibrations in such a way, as it is necessary to keep pace with the generation
of not only a critical form of development, information In connection with this particular relevance, the problem of formulating
in teachers is not without the current system and methodical theoretical knowledge, but rather the readiness of effective effective stagnation in the course of pedagogical activity, the preparation of a quiet difficult day Unimportant to the activization
of scientific advances from the whole problem, the food is linked from the theoretical process of formulating and developing
the professional competences of mathematics readers, to become unrelated. One of the especially important food for other chief
pawns is the problem of the joke of effective nobles for the formation of the professional competence of the may butt teacher
є especially important for other chief pledges.
Key words: media awareness, media technologies, training of a potential mathematics teacher, stages of the formation
of information competence, process of training teachers in mathematics, components of information competence, educational
process, technology.

37

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
УДК 364-4:316.645
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.08

Бутиліна О. В., Євдокимова І. А.
ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
У статті лояльність розглядається як напрям менеджменту персоналу організацій, що здійснюють соціальну
роботу. Надано визначення та огляд основних проявів й індикаторів лояльності, а також проаналізовано методику
оцінки рівня лояльності персоналу.
Наведено аналіз результатів емпіричного дослідження лояльності персоналу «Харківського міського центру соціальних служб «Довіра». Шляхом застосування методики оцінки рівня лояльності «Шкала організаційної лояльності» (автори Дж. Мейєр та Н. Аллен) та напівструктурованих інтерв’ю було визначено й схарактеризовано прояви та особливості
лояльності персоналу соціальної служби, а саме: працівникам зазначеної організації властиві подовжена та нормативна
лояльність, що виявляється у відчутті «морального боргу» перед організацією та усвідомленні працівниками того, які
витрати він може мати, якщо покине організацію. Загальний рівень організаційної лояльності виявився досить високим.
Зроблено припущення про формування особливого типу лояльності працівників соціальної служби – лояльності до
професії – занурення, ідентифікація та солідарність із нею. Вона має такі прояви: відданість справі, висока відповідальність, робота як спосіб самореалізації та саморозвитку, відчуття потрібності іншим, усвідомлення корисності роботи.
Запропоновано заходи з посилення лояльності персоналу соціальної служби, які передбачають розроблення персоналізованої, гнучкої та комплексної системи мотивації, що має поєднувати різні групи мотивів, модель стимулів
й антистимулів, індивідуальні професійні стратегії працівників і заходи, спрямовані на формування групової свідомості та відчуття командного духу.
Визначено перспективні напрями дослідження феномену лояльності з урахуванням окресленої специфіки ‒ розроблення й апробація методики виміру лояльності до професії.
Ключові слова: лояльність, соціальна служба, організаційна лояльність, лояльність до професії, менеджмент персоналу, подовжена лояльність, нормативна лояльність, афективна лояльність, ідентичність, солідарність, залученість.

Загострення потреби виживання організацій у швидко мінливому середовищі піднімає на поверхню
цілий пласт проблем, пов’язаних не лише з фінансово-економічним складником, а насамперед із організаційно-управлінським і кадровим. Як сформувати ефективний, працездатний колектив, утримати професіоналів, розвинути відповідальність і відданість співробітників? Ці питання є актуальними для керівника
будь-якої організації. Від їх розв’язання залежить економічний успіх комерційних компаній і соціальний
(іміджевий, статусний) – некомерційних установ, якими є переважна більшість організацій, що здійснюють
соціальну роботу.
Сучасна практика менеджменту персоналу зорієнтована на раціональне використання людського ресурсу
як найціннішого капіталу організації. Базовий постулат «кадри вирішують усе» визначає провідну роль
людини у виробничому процесі. Персонал може стати як рушієм позитивних змін і збільшити прибутковість
компанії, так і призвести до значних втрат і навіть банкрутства. Ці факти усвідомлені менеджментом багатьох
організацій. Вони визначають основні напрями кадрової роботи. Оскільки організації функціонують у рухливому та складно передбачуваному зовнішньому середовищі, що чинить на них певний вплив, постійно виникають ризики й загрози їх стабільності та конкурентоспроможності. «Для комерційних організацій головною
загрозою є втрата прибутку, банкрутство, захоплення конкурентами або припинення діяльності. Для некомерційних ‒ …ризики, пов’язані з поганим виконанням функцій, критикою громадськості, втратою довіри та іміджу, реорганізацією, розформуванням чи припиненням діяльності» [1, с. 281]. Одним із дієвих інструментів
запобігання негативним наслідкам дії зовнішніх загроз для організації є її високо лояльний персонал.
Переважна більшість досліджень у сфері менеджменту і, зокрема, щодо питання лояльності персоналу,
проводиться щодо комерційних структур, де значно легше верифікувати гіпотези, спираючись на кількісні
показники ефективності роботи як окремого співробітника, так і компанії в загалом. Набагато складніше
виміряти якісні характеристики, якими позначаються втрати некомерційних організацій. Комплексних
досліджень, присвячених вивченню феномену лояльності персоналу організацій соціальної сфери, зокрема
соціальних служб, майже не існує. Це спонукує нас до визначення й аналізу особливостей лояльності співробітників соціальних установ.
Дослідженню чинників формування, проявів та рівнів лояльності персоналу присвячена чимала кількість робіт науковців, зокрема вітчизняних, а саме: В. Бойко [3], Є. Діденко, В. Доміняк [7; 9], Н. Іванова [2],
Н. Кузнецова, М. Магура [6], І. Морозова, М. Перфильєва,Т. Позднякова, Л. Почебут, І. Рущенко, М. Селіверстова, К. Харський та ін. Серед закордонних дослідників, які вивчали проблему лояльності персоналу, варто
назвати Г. Беккера, Дж. Мейєра та Н. Аллена – авторів однієї з визнаних методик виміру лояльності, а також
Рольфа Ван Діка, Кірхлера Еріка та Хельцла Еріка тощо.
Мета статті – визначити й охарактеризувати прояви та особливості лояльності персоналу соціальної
служби (на прикладі «Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»), обґрунтувати напрями
кадрової роботи в аспекті посилення лояльності у межах менеджменту цієї організації.
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Якість послуг, які надаються клієнтам соціальних служб, залежить від чималої кількості об’єктивних
та суб’єктивних чинників, пов’язаних із зовнішнім середовищем організації, її внутрішньою структурою,
системою управління, контингентом споживачів, кваліфікаційними та особистісними характеристиками
фахівців. Чи не найважливіше місце у цьому переліку належить таким чинникам, як ставлення співробітника до своєї професії, виконуваної роботи, колег, організації загалом, відданість справі, ідентифікація
з колективом, який спільними зусиллями досягає визначеної мети. Працівник, який сприймає цінності й цілі
організації як особисті, не нашкодить їй неякісно виконаною роботою та несхвальними відгуками клієнтів.
Такий фахівець буде зацікавлений у власному професійному розвитку й розвитку своєї організації. Лояльний персонал характеризується саме такими формами поведінки.
Дотепер не існує єдиного розуміння організаційної лояльності як в Україні, так і за кордоном, попри значну
увагу до цього конструкту зарубіжних дослідників. Існують різні позиції і, відповідно, різні моделі лояльності.
Найбільш поширене розуміння лояльності як емоційного складника прихильності або відданості співробітника
своїй організації. Згідно з цим підходом, організаційна прихильність – це психологічне явище, яке передбачає
позитивну оцінку працівником свого перебування в організації, намір діяти на благо цієї організації заради її
цілей і зберігати своє членство в ній. Відсутність прихильності відображається у відчуженні працівника від
організації [6]. В. Доміняк під лояльністю персоналу розуміє «доброзичливе, коректне, щире ставлення до
керівництва, співробітників, інших осіб, їхніх дій, до компанії загалом; усвідомлене виконання співробітником
своєї роботи відповідно до цілей і завдань компанії, а також дотримання норм, правил і зобов’язань, зокрема
неформальних, стосовно компанії, керівництва, співробітників та інших суб’єктів взаємодії» [7, с. 73].
Узагальнюючи різні підходи до визначення сутності та проявів лояльності, І. Рущенко визначає три індикатори досліджуваного феномену: солідарність – виконання загальних норм, правил, наслідування традицій
і ритуалів; залученість – ступінь занурення працівника у службові справи та позаслужбові стосунки, наявність обов’язку, який трактується як відчуття залежності або вдячності щодо організації; ідентичність – ототожнення людини з організацією, що відбивається як у свідомості особи, так і зовнішніх проявах, наприклад
дотримання стилю поведінки, зовнішність, уніформа тощо [1, с. 319].
Метою нашого емпіричного дослідження було з’ясування особливостей прояву лояльності співробітників
соціальної служби, враховуючи специфіку роботи організації та менеджмент персоналу, які було визначено нами
в попередніх публікаціях [див., детальніше 4; 5]. Дослідження проводилося методом кейс-стаді у «Харківському
міському центрі соціальних служб «Довіра» восени 2019 р. Під час дослідження було проаналізовано структуру,
цілі та завдання організації, проведено 10 напівструктурованих інтерв’ю з працівниками соціальної служби та здійснено оцінку лояльності персоналу за методикою «Шкала організаційної лояльності» Дж. Мейєра і Н. Аллена.
Основні структурні складники «Харківського міського центру соціальних служб «Довіра»: 1) мета ‒
надання допомоги та послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 2) методи і технології соціальної роботи: здійснення соціального супроводу, послуги із влаштування до сімейних форм виховання, послуги соціальної адаптації, консультування з різноманітних питань споживачів послуг організації,
здійснення соціальної профілактики, кризове та екстрене втручання, надання притулку дітям, переселенцям, постраждалим від домашнього насильства, здійснення представництва інтересів, соціальної інтеграції
та реінтеграції, а також соціальної реабілітації тощо; 3) структура: районні відділення центру соціальних
служб «Довіра» в місті Харкові, спеціалізоване формування «Служба соціальної підтримки сім’ї»; клуб
«Зустрічі друзів»; спеціалізоване формування «Школа волонтерів»; телефони довіри; 4) персонал – висококваліфіковані фахівці – соціальні працівники, психологи, педагоги тощо [8].
У спеціальній літературі добре досліджено можливості різних методів оцінки рівня лояльності персоналу
організації. Їх аналіз представлено в численних наукових статтях (зокрема [2; 9]). Для оцінки рівня лояльності
ми використовували найбільш поширену та визнану методику «Шкала організаційної лояльності», розроблену
Джоном Мейєром та Наталі Аллен. Вона містить три субшкали: 1) афективна лояльність – відображає ступінь ідентифікації, залученості й емоційної прихильності працівника до організації; 2) подовжена лояльність –
характеризує ступінь усвідомлення працівником того, які витрати він може мати, якщо покине організацію;
3) нормативна лояльність – ступінь відчуття працівником зобов’язань (морального боргу) перед організацією
[10]. Аналіз чинників лояльності персоналу соціальної служби здійснено В. Бойко в його публікації [3].
За результатами дослідження було з’ясовано, що переважають подовжена та нормативна лояльність працівників, що пояснюється кількома причинами. По-перше, більша частина респондентів – це жінки середнього та старшого віку, які працюють в організації тривалий час і за цей період «інвестували» в роботу
чималі особистісні та професійні ресурси. По-друге, вони усвідомлюють, що організація, не маючи значних
економічних важелів впливу, компенсує брак грошової винагороди за складну працю певними соціальними
пільгами (пільги на оплату комунальних послуг і проїзд у міському електротранспорті) – це формує відчуття «морального боргу» перед організацією. По-третє, невисока заробітна платня за роботу, яка пов’язана із
стресами і вимагає великої емоційної участі фахівця, лише частково здатна компенсувати такі навантаження.
Саме рівень заробітної платні викликає найбільше незадоволення соціальних працівників. Вона асоціюється
з організацією і керівництвом, тож слабо формує емоційну прихильність працівника, його ідентифікацію.
Утім, потрібно зазначити, що афективна, нормативна й подовжена лояльність у цій моделі є складниками
загальної організаційної лояльності, а не окремими її різновидами, тож, розробляючи заходи з підвищення
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її рівня, варто враховувати визначену особливість і спрямовувати увагу на посилення залученості й ідентифікації працівників із організацією.
Окремі висновки щодо визначених проявів лояльності співробітників «Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» знайшли підтвердження в результатах аналізу напівструктурованих інтерв’ю. Вони
також дозволили висунути припущення щодо формування особливого типу лояльності соціальних працівників.
Однією з переваг методу інтерв’ювання є можливість стеження за невербальними реакціями людини на
певні теми чи окремі запитання та їх фіксація. Тож безпосереднє спілкування з респондентами допомогло
визначити емоційні настрої працівників, загальний соціально-психологічний клімат у колективі та реальне
ставлення до роботи, керівництва, організації.
Запитання, що ставилися співробітникам соціальної служби, стосувалися як об’єктивних умов праці
(рівень заробітної платні, умови праці, стосунки в колективі, ставлення до керівника тощо), так і змістовного наповнення трудової діяльності (важливість роботи, відповідальність, ініціатива, значущість тощо).
Нам вдалося з’ясувати, що за основними індикаторами лояльності: ідентичність, залученість, солідарність – співробітники досліджуваної організації демонструють досить високий рівень лояльності. Вони
дотримуються правил і вимог організації, з відповідальністю ставляться до завдань, надають послуги високої якості, сприймають себе як частину організації, схвалюють стосунки в колективі, демонструють прихильність до керівника. Отже, загалом рівень організаційної лояльності співробітників соціальної служби
є високим. Проте відповіді на запитання щодо змістовності роботи засвідчили особливе ставлення людей до
своєї професії та виконуваних завдань. Більшість респондентів з особливим хвилюванням розповідали про
певні проєкти, окремі групи клієнтів, успіхи й невдачі, які траплялись у їхній практиці. На запитання «Що
вам подобається у вашій професії?» ми отримували такі відповіді: «…я можу в ній самореалізовуватись»,
«… мені подобається допомагати людям», «для мене важливе відчуття потрібності, тоді я розумію, що
виконую свою справу не дарма». Респонденти на раз наголошували на важливості змісту роботи: «навіть за
умови, що зарплатня буде вищою, я повинна розуміти, що я буду робити, чи цікаво мені буде, чи корисною
буду я…». Отримавши такі відповіді, ми зрозуміли, що для багатьох співробітників їх робота – це не просто
професія, щоденне виконання посадових функцій, це покликання, життєва необхідність. Тому цілий комплекс об’єктивних чинників, що впливають на ставлення до організації й задоволеність роботою втрачають
значимість. Згодом стає не так важливо, членом якої організації ти є, якого стилю управління дотримується
керівник, навіть який розмір твоєї заробітної платні. Цікава і корисна робота на цих вагах переважить. Отже,
ґрунтуючись на цих висновках, ми припускаємо, що для співробітників соціальної служби є характерним
такий тип лояльності, як лояльність до професії – занурення, ідентифікація та солідарність із нею.
Ураховуючи визначену особливість і цільове призначення нашої статті, потрібно окреслити напрями
кадрової роботи в аспекті посилення лояльності в межах менеджменту соціальної служби.
Першим кроком є аналіз чинників, що впливають на ставлення співробітників до організації: колег,
керівника, умов та оплати праці тощо. Наше дослідження довело, що саме організаційна лояльність, яка
ґрунтується переважно на гігієнічних чинниках мотивації працівника (використовуючи термінологію двофакторної моделі мотивації Ф. Ґерцберга), є недостатньою для соціальної служби. Тож робота з посилення
лояльності передбачає розроблення персоналізованої, гнучкої та комплексної системи мотивації, що має
поєднувати різні групи мотивів. Уважне ставлення до співробітників дає змогу визначити комплекс умов, які
їх задовольняють чи не задовольняють, та сформувати відповідну модель стимулів і антистимулів, що буде
дієвим інструментом впливу, а не формалізованою системою. Також доцільно проводити заходи, спрямовані
на формування групової свідомості та відчуття командного духу.
По-друге, варто диференціювати співробітників за рівнем прояву та типом лояльності (невеликий розмір
організації дає змогу це зробити). Це допоможе сформувати індивідуальні професійні стратегії працівників
у межах соціальної служби.
Загальними рекомендаціями щодо посилення лояльності співробітників засобами організаційно-кадрової роботи є: ефективна супервізія (особливо стосовно нових співробітників); створення реальних умов
для професійного росту (навчання, підвищення кваліфікації) та кар’єрного просування; налагодження системи комунікації, інформування й постійного обміну досвідом як між колегами в середині колективу, так
і з зовнішнім оточенням; зворотний зв’язок як канал спілкування працівників із керівництвом та спосіб
залучення персоналу до управління соціальною службою; формування організаційної культури та поважне
ставлення до цінностей, надбань і символів організації тощо. Щодо визначеного нами типу лояльності до
професії, властивого працівникам соціальної служби, то тут складно визначити певні інструменти впливу,
адже ми маємо справу переважно із покликанням людини, яке не корелює із зовнішніми чинниками і мотивами діяльності. Утім, вважаємо, що таке ставлення до виконуваної роботи обов’язково потрібно заохочувати, тому варто застосовувати різні засоби позитивного підкріплення, що демонструють визнання успіхів
працівника, гордість і повагу до нього.
Висновки. Підвищення рівня лояльності співробітників соціальної служби є актуальним завданням
менеджменту, адже фахівець, який ідентифікує себе з організацією, відповідально ставиться до роботи,
колег, клієнтів, намагається професійно вдосконалюватися та реалізовуватися, очевидно, забезпечить високоякісну послугу та позитивні відгуки клієнтів.
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На нашу думку, особливим типом лояльності працівників соціальної служби є лояльність до професії.
Згідно з результатами дослідження, вона добре виявляється у фахівців «Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» і може бути виміряна різними методами. Тож перспективним напрямом досліджень
у цьому контексті може бути розроблення й апробація методики виміру лояльності до професії та коригування кадрової роботи з огляду на визначений рівень організаційної лояльності та лояльності до професії.
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Butylina O. V., Yevdokymova I. A. Loyalty of social agency personnel
The article considers loyalty as a direction of personnel management in organizations engaged in social work. The definition and review of the main features and indicators of loyalty are given, as well as the methodic of assessing the level of staff
loyalty is analyzed.
An analysis of the results of the empirical study of staff loyalty of the Kharkiv City Center of Social Services «Trust» is presented. By means of applying the methodic of assessing the level of staff loyalty «Organizational Loyalty Scale» (by J. Meyer
and N. Allen) and semi-structured interviews the features of the social agency staff’s loyalty were identified and characterized,
namely: employees of this organization are characterized by extended and regulatory loyalty, which is manifested in a sense
of «moral duty» to the organization and the employees awareness of what costs they may have leaving the organization. The
general level of organizational loyalty was quite high.
The assumptions about the formation of a special type of loyalty of social workers – loyalty to the profession – immersion,
identification and solidarity with it was made. It has the following manifestations: dedication, high responsibility, work as a way
of self-realization and self-development, sense to be need to others, awareness of the usefulness of work.
Measures to strength the loyalty of social agency staff are proposed, which include the development of a personalized,
flexible and comprehensive system of motivation, that should combine different groups of motives, model incentives and antiincentives, individual professional strategies and measures to form group consciousness and team spirit.
Perspective directions of research of the phenomenon of loyalty taking into account the outlined specificity are defined –
development and approbation of a technique of measurement of loyalty to a profession.
Key words: loyalty, social agency, organizational loyalty, loyalty to the profession, personnel management, extended loyalty,
normative loyalty, affective loyalty, identity, solidarity, inclusion.

41

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
УДК 37.034
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.09

Бялик О. В.
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ В ПИТАННЯХ ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
У статті розкриваються біполярні позиції виховних впливів ЗМІ та релігії в питаннях виховання учнівської молоді
зарубіжних країн, зокрема статевого виховання. Зокрема, аналізується вплив преси, телебачення, кіно, спеціально підготовлених комп’ютерних програм, мережі Інтернет. Встановлено, що завдяки ЗМІ широкі верстви населення мають
змогу ознайомитися із сучасними проблемами статей, політикою урядів своїх країн щодо сексуальної освіти молоді,
заходами світової громадськості щодо розв’язання проблем, пов’язаних із статтю, поширенням ВІЛ/СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом.
З’ясовано, що молодь країн Балтії в супроводі ЗМІ споглядають виставлені сексуальні образи тіла, без надійних
інструкцій про те, як безпечно поводитися з їхньою сексуальністю й тілом, й приречені на ризиковану сексуальну поведінку. У Скандинавії ЗМІ є джерелом підтримки та інформації з питань сексу та іншого; в інших країнах (Велика Британія,
Франція, Італія) питання сексу подаються з відтінком сенсації, що здійснює негативний вплив на сексуальну освіту молоді.
З позиції церкви мета статевого виховання передбачає статевий розвиток через ідентифікацію її зі статтю
та здатність зрілої індивідуальності до налагодження тільки емоційних зв’язків з іншою особою, відповідною для
їхнього спільного блага, враховуючи зачаття дитини. У Польщі, Італії позиція церкви має значний вплив на розроблення шкільних програм із підготовки молоді до дорослого життя й відповідального батьківства, надаючи перевагу
католицькій позиції (заборона сексу, контрацепції, концепція сім’ї як найважливішої суспільної одиниці, недопущення
розлучень, засудження гомосексуалізму, схвалення традиційних статевих ролей).
Ключові слова: виховання, статеве виховання, учнівська молодь, зарубіжні країни, Європейський Союз, засоби
масової інформації, мережа Інтернет, церква, релігія.

Важливу роль у статевому вихованні учнів, поряд із діяльністю громадських організацій, відіграють
й засоби масової інформації (ЗМІ). Їхній стосунок до цієї проблеми різниться залежно від конкретної країни.
Особливо впливовими є преса, телебачення, кіно, спеціально підготовлені комп’ютерні програми, мережа
Інтернет. Завдяки ЗМІ широкі верстви населення мають змогу ознайомитися із сучасними проблемами статей, політикою урядів своїх країн щодо сексуальної освіти молоді, заходами світової громадськості щодо
розв’язання проблем, пов’язаних із статтю, поширенням ВІЛ/СНІДу та ЗПСШ.
Шведські науковці переконані, що «сьогодні сексуальність є тим явищем, що постійно присутнє в оточенні дітей через рекламу, телебачення й кіно, Інтернет, з якими школярі перебувають у постійному контакті». Вони постійно перебувають всередині всього цього, що, найімовірніше, є нереалістичним, формуючи нездорові ідеали та здійснюючи соціальний тиск, а повинно, навпаки, розвивати їх як особистостей із
сформованою сексуальністю, з якою вони почуватимуться в безпеці та комфортно.
Тому молоді люди, розвиваючи власну сексуальність, потребують насамперед підтримки й керівництва з боку дорослих під час формування вміння критичного мислення у сприйманні того, що вони бачать
і чують. Тому особливо важливо, щоб молодь у безпосередній близькості з великою кількістю різноманітних
зображень у ЗМІ, маючи знання про секс і кохання, про своє тіло і почуття, за підтримки дорослих змогли
ухвалювати рішення, які кращі для них самих.
Мета статті – аналіз біполярних позицій виховних впливів ЗМІ та релігії в питаннях виховання учнівської молоді зарубіжних країн, зокрема питаннях статевого виховання.
Фахівці Литви стурбовані тим, що щодня молодь у супроводі ЗМІ, реклами, телебачення, Інтернету споглядають виставлені сексуальні образи тіла, водночас діти та підлітки залишаються без надійних інструкцій
про те, як безпечно поводитися з їхньою сексуальністю і тілом, як зрозуміти сексуальність і гендерні відносини, як правильно сприймати побачену чи почуту ними інформацію, як реагувати на онлайн-самоосвіту,
яку вони здобувають через ненадійні джерела інформації, яка має дезінформаційний характер і є заплутаною. Литовські діти і підлітки, переконані науковці, будучи загнаними в глухий кут, приречені на ризиковану сексуальну поведінку [3, с. 390–392].
Позиція, яку займають ЗМІ, досить сильно варіюється в різних країнах Євросоюзу. У низці країн, переважно в Скандинавії, ЗМІ є джерелом підтримки та інформації з питань сексу. Наприклад, у Данії національні радіо- і телекомпанії надають безплатний ефірний час для програм сексуальної просвіти. В інших
країнах, таких як Велика Британія, Франція, Італія, питання сексу подаються з відтінком сенсації, що здійснює негативний вплив на сексуальну освіту молоді. Більш активна позиція потрібна тим, хто бере участь
у політиці й підтримує сексуальну освіту через ЗМІ як необхідну, позитивно впливаючи на рівень статевої
вихованості, благополуччя і здоров’я молодих людей.
За даними дослідження «Діти ЄС онлайн» (Данія), з’ясовано, що 85 % опитаних дітей користуються
Інтернетом вдома і близько половини з них (48 %) мають доступ до Інтернету у своїй кімнаті без нагляду
з боку батьків.
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Також факультетом соціальних наук Латвійського університету проведено дослідження «Діти в Інтернеті.
Безпека і ризики 9–16», які підтверджують, що кожна третя дитина у віці 9–16 років бачила відверті матеріали сексуального характеру в ЗМІ, до того ж 35 % із них визнають, що під час цього почувалися збудженими
та збентеженими. Однак тільки 18 % дітей у таких випадках звертаються до батьків і вчителів [3, с. 397].
Британські фахівці, вивчаючи питання впливу ЗМІ на становлення особистості дитини, висували побоювання щодо того, що сексуальна інформація, що передається через ці режими освіти, особливо Інтернет,
має вільний доступ до порнографії, що є досить небезпечним. Однак, незважаючи на це, було доведено, що
ЗМІ можуть бути досить ефективними в межах програм багатофакторної і всеосяжної сексуальної освіти.
Вважаючи телебачення та Інтернет найбільш впливовими джерелами інформації для дітей та підлітків,
опитані батьки Іспанії категорично заявляють про їхній негативний вплив, нарікаючи на вседоступність
і безконтрольність інформації, яка подається. Вони майже позбавлені змоги контролювати потоки інформації, що надходять із цих джерел. Радіо, на думку батьків, не є занадто популярним джерелом серед дітей,
хоча все ж вказують на певний негативний вплив, а саме на зміст деяких пісень [3, с. 398].
Мотивацію шукати відповіді на хвилюючі запитання в ЗМІ було показано серед іншого в цій заяві:
«Необхідну інформацію про сексуальність я отримую з фільмів, журналів, тому що там усе точно і детально
описано, що дає мені змогу легко здобути ці знання. Це простий і доступний шлях її отримання». Характерним явищем є той факт, що учні неохоче шукають інформацію про емоції та сексуальність у книгах. Це, ймовірно, пов’язано із загальним зниженням ролі книги як джерела інформації в культурі сучасних підлітків.
Судовий експерт із психології доктор C. Шух (S. Schuch) визнає, що «діти мають доступ до різних типів
(наприклад, аудіо, відео) сексуально відвертих матеріалів, з якими стикається більшість дітей в Інтернеті.
Проте ті мають різний зміст – як безпечний, так і шкідливий – і не завжди відповідають віку дитини». Це
впливає насамперед на дитяче самосприйняття, її емоційний стан, взаємозв’язок між ставленням і поведінкою. Отже, «як альтернативу потрібно запропонувати дітям відповідні до віку матеріали сексуального характеру, що сприятиме їх здоровому розумінню сексуальності на засадах взаєморозуміння, дружби, любові,
поваги і довіри» [3, с. 399].
Незважаючи на щораз більшу хвилю деморалізації й антисімейних зразків, що масово передаються ЗМІ,
молодіжна преса (за винятком католицьких журналів), радіостанції, комерційне і громадське телебачення
переважно пропагують антицінності: розкутість, фальшиві зразки сім’ї, поширюють неправдиву інформацію про ефективність контрацептивів у захисті від СНІДу, відсутність їхніх побічних наслідків тощо.
Це, зі свого боку, породжує необхідність контролю за інформаційною продукцією, розв’язання проблем
впливу відеопродукції сексуального змісту на дітей; систематичне здійснювання моніторингу й оцінювання
змісту телепередач на всіх каналах; вживання заходів до телеканалів, які порушують чинне законодавство
щодо захисту моральних цінностей і охорони дитинства. Такий досвід мають більшість країн Євросоюзу,
у яких на законодавчому рівні заборонено показ продукції еротично-сексуального чи агресивно-насильницького спрямування на телебаченні з 6 години ранку до 20, 21 чи 22 години вечора (залежно від країни).
Критично оцінюючи більшість західних масмедіа, можна все ж таки вибрати ті молодіжні журнали,
що можуть бути рекомендовані педагогам і вихователям під час статевого виховання учнівської молоді.
Наприклад, Польща пропонує місячники «Дорога» («Droga»), «Підростання» («Wzrastanie»), двомісячники
«Милуйтеся» («Miłujciesię»), «Виховання щодня» («Wychowanie na codzień»), «Блакитна лінія» («Niebieska
linia»), Данія – «Нас двоє» («To a fos»), «Сімейні цінності» («Family værdier»), Франція – «Я дорослішаю»
(«Jegrandis»), Естонія – «Іду в доросле життя» («Läinudtäiskasvanueas»), «Підліток» («Teen») та інші.
Наприклад, радіопередачі WDR Lilipuz (Lilipuz – Herzfunk) розраховані на дітей молодшого шкільного
віку, де розглядаються теми тіла, любові, сексуальності та іншого. Крім того, інтернет-сайти мають архіви
радіопередач з оригінальними дитячими запитаннями, а також із рубриками і для батьків, як-от: «Скарбниця
відповідей»: Як мені сказати моїй дитині?» [3, c. 400–401].
Досить успішним у Німеччині є медіапроєкт «Вупперталь» (Мedienprojekt-Wuppertal), який реалізується
з 1992 року, як успішний проєкт для активної молоді, що представлений відеороботами під девізом «Найкраще відео для максимально широкої аудиторії».
Навчальний відеопроєкт про сексуальність запущений для дівчат і хлопців й представлений у проєктних
групах серією фільмів про кохання і сексуальність. Сюжети фільмів найрізноманітніші: перший поцілунок,
невинність, згода на секс, контрацепція, любовна туга, сексуальна орієнтація, співвідношення між сексом
і любов’ю, сексуальний тиск серед молодих людей, сексуальність і ЗМІ, вірність, ревнощі і довіра.
Досить популярними серед молоді є теми порушення сексуальних кордонів, зокрема всі порушення недоторканності приватного життя і сексуального самовизначення (сексуальна експлуатація, примушення, залякування, жорстоке поводження та інші види сексуального насилля). Загалом серія фільмів використовується
як для навчання, так і для профілактичної роботи серед молоді.
Крім того, медіапроєкт «Вупперталь», крім перегляду фільмів, пропонує інтерв’ю з жертвами та їхніми
родичами, а також з експертами з консультаційних центрів із метою захисту приватного життя осіб.
Преса й телебачення здатні виконувати важливі функції, залучаючи населення до популяризації знань
із питань статей, видаючи спеціальні журнали і газети, транслюючи теле- й радіопередачі. Наприклад,
у Польщі вчителі досить вдало використовують у навчально-виховних цілях телепрограму «Крокуючи
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в доросле життя», у Чехії значною популярністю користується програма «Я+Ти», у Латвії – «Говоримо про
це». Подібні навчально-просвітницькі теле- і радіопрограми існують у багатьох країнах Євросоюзу. Телей радіотрансляції з питань статей, однак для дорослого населення, виходять в ефір і в Україні.
У Нідерландах активну участь у статевому вихованні широких верств населення, особливо молоді шкільного віку, бере добре відома не тільки в країні, але й за її межами голландська телерадіокорпорація «Veronica»,
що організовує різноманітні пізнавально-виховні передачі для дітей, молоді й дорослої частини населення
з урахуванням їхніх вікових особливостей, життєвого досвіду, національної та етнічної належності. До програм теле- й радіопередач входять ефірні програми за ознакою статі та пов’язані з цим проблеми. Крім того,
теми обговорюються й на «Радіо Романтика» («Radio Romantica»), діапазон яких іде від безтурботного до
серйозного, зокрема зачіпаючи сексуальні фантазії, падіння в любові, зґвалтування, інцесту, сексуального
насильства, методів безпечного сексу, небажаної вагітності, гомосексуалізму, бісексуальності, педофілії, зосереджується увага на актуальних проблемах статей як на національному, так і на глобальному рівнях [3, c. 404].
Латвійські батьки погоджуються з тим, що через відсутність знань вони соромляться розмовляти зі своїми дітьми на теми сексуального характеру, відповідати на складні запитання, «перекладаючи відповідальність на школу та ЗМІ, які «зможуть дати» дітям необхідні знання, водночас розуміючи, що їхні діти й далі
шукатимуть відповіді на запитання, що їх хвилюють, ймовірно, що саме Інтернет за своїм змістом є шкідливим», – переконана директорка інтернет-центру, пропонуючи ввести безпечний режим пошуку пошукових
систем в Інтернеті, однак водночас батьки самі повинні бути готові говорити зі своїми дітьми про сексуальність і відповідати на будь-які пов’язані з цим запитання.
Різноманітність інформації і прикладів, поданих у ЗМІ, та відсутність вміння молоддю робити правильний вибір викликають труднощі в самореалізації молодої людини в сучасному світі. Завдання дорослих –
допомогти в цьому дітям і молоді. Потреба впровадження такого навчання виникає також через величезне
прискорення змін, що відбуваються в країнах Євросоюзу, і являють собою реальну небезпеку.
У такій ситуації у статевому вихованні не можна нехтувати роллю церкви. Як стверджує польський науковець Д. Кічі, «церква досить чітко сформулювала свої етичні норми в сфері еротики людей, визнаючи як
єдино моральну норму статеве життя між подружжям, а позашлюбні стосунки, що не призначені розмноженню, вважаються грішними».
Однак у межах Євросоюзу позиція католицької церкви, погляд медиків та вчителів на питання сексуальності, контрацепції та репродукції людини розходиться.
Через те, що впродовж століть основою суспільних поглядів та ідей щодо статевого виховання були
переважно течії християнства, шлюб і статеве життя розглядали з позиції християнської моралі, а про сексуальність до ХХ століття говорили лише як про невіддільну частину співіснування чоловіка й жінки тільки
в шлюбі. Офіційною позицією церкви протягом тривалого часу було переконання в тому, що «…гріховним
є усе, що виходить за межі шлюбу. І навіть статевий акт у шлюбі мав бути спрямованим не на задоволення,
а на народження дітей». Лише віднедавна сексуальність розглядається як складник людської любові, а не
тільки як біологічний процес.
Християнське негативне ставлення до задоволення, зокрема й сексуального, посилювалося насамперед
твердженням про розділення тіла й душі, коли в час Реформації католицька й протестантська церкви дедалі
більше впливали на укладання шлюбів і сімейні стосунки, родинні функції поступово замінювалися суспільними інституціями. Наприклад, у Німеччині, щоб отримати дозвіл на одруження, потрібна була згода не
батька, а пастора.
Оптимальним виходом із «пастки статевого виховання», як вважають представники церкви, можуть бути
релігійні чи громадські організації: недільні школи при храмах чи монастирях, католицькі ліцеї, молодіжні
релігійні рухи, де про статеві стосунки розповідають на засадах високої моральності через дотримання
цноти до шлюбу, збереження вірності шлюбному партнерові, любов і повагу до нього.
У низці країн Євросоюзу передбачено й інші форми з розв’язання проблеми підліткової сексуальності й підготовки до подружнього життя, які проводяться під егідою релігійних організацій. Зокрема,
у польських школах, що діють під опікою релігійних конфесій, дошлюбне статеве життя і сьогодні трактується як гріх.
Проте в такій освіті є один чинник, як переконані фахівці, який насторожує: релігійні організації переважно засуджують сучасні методи контрацепції, розповідаючи дітям про них як про «втілення зла». Здебільшого вчителі з релігійних організацій пропагують лише природні методи планування сім’ї, такі як «вираховування безпечних днів», що широко відомі своєю ненадійністю. Результат такого навчання може виявитися
непередбачуваним. Очевидно, більшість батьків хотіли б, щоб їхня майже доросла дитина володіла більш
повною й об’єктивною інформацією про сучасні засоби планування сім’ї. У будь-якому разі рішення про те,
вдаватися до релігійного статевого виховання чи ні, повинні ухвалювати не лише батьки, а й сам підліток
[3, c. 401–403].
З позиції церкви мета статевого виховання передбачає:
– статевий розвиток через ідентифікацію її зі статтю;
– здатність зрілої індивідуальності до налагодження тільки емоційних зв’язків з іншою особою, відповідною для їх спільного блага, враховуючи зачаття дитини.
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Польща – одна з небагатьох країн Євросоюзу, де позиція церкви має значний вплив на розроблення
шкільних програм із підготовки молоді до дорослого життя й відповідального батьківства, надаючи перевагу католицькій позиції. Зупинимось на деяких програмних положеннях. Нами з’ясовано, що навчальний
предмет «Підготовка до життя в сім’ї» укладений відповідно до духу Костелу, однак завжди, коли доходить
до конфлікту між католицькою і світською сексуальною етикою, МЕНІС стає на бік релігійного світогляду.
Там, де державна школа повинна інформувати учнів про можливість вибору і знайомити їх із актуальним
станом знань, держава використовує католицькі рішення як об’єктивні й обов’язкові.
Найважливішими елементами католицької сексуальної етики є заборона сексу, а також концепція сім’ї,
яку розуміють як найважливішу суспільну одиницю, віддаючи перевагу забороні контрацепції, недопущенню розлучень, засудженню гомосексуалізму, схваленню традиційних статевих ролей, а також заплямування еротизму й порнографії.
Спираючись на позиції церкви, секс є зазвичай чимось небезпечним, але й привабливим, може бути
однак безпечним і корисним, коли йдеться про нього паралельно з подружжям, а кінцевим результатом статевого життя виявляється завжди батьківство. Варто зазначити, що церква не допускає розгляду питань про
розлучення. Сім’я подається як нерозривна й необхідна структурна одиниця суспільства, незважаючи на те,
що розлучення мають місце в щоденному житті підлітків та їхніх батьків.
Досить важливою у низці країн Євросоюзу є позиція церкви щодо процесу ідентифікації з власною
статтю (Італія, Польща та інші), де замовчуються питання сексуальних меншин, не зосереджується увага на
понятті про сексуальну орієнтацію; не згадується про стереотипи статі. Гомосексуалізм трактується церквою як щось «ненормальне» й те, що вимагає «допомоги». Досить поширеною формою статевого виховання є відвідування школи священником, який веде з дітьми бесіди про моральні аспекти взаємин чоловіка
і жінки, поняття «сімейного щастя», «відповідального батьківства», виховання дітей.
Однак є країни, у яких церква не насаджує свою думку щодо питань статей і статевого виховання
молоді. Зокрема, організації, що представляють громадянське християнське суспільство Румунії, інформують у ЗМІ, що вони не проти існування в навчальних закладах предмета «Виховання для здоров’я»,
однак не переконані в її обов’язковості, схиляючись до думки, що батьки повинні самостійно розв’язувати
питання щодо відвідування таких занять їхніми дітьми для уникнення передчасної сексуалізації, інформуючи батьків про їхній зміст.
Більшість християнських організацій впроваджують у навчальних закладах програми з інтимного життя,
що засновані на християнських моральних принципах, які трактують теми сексуальності в контексті погляду
на особистість людини як на єдність душі і тіла, вважаючи, що шлюб є оптимальною формою для вияву сексуальної любові. Велика кількість батьків-християн Румунії виступають партнерами в дискусіях і публічних
обговореннях цієї теми [3, c. 405].
Висновки. Отже, міжнародна співпраця в галузі сексуальної освіти забезпечує можливість активно розвивати партнерські й ділові стосунки для визначення спільних позицій щодо розвитку та поширення цього
напряму педагогічної теорії і практики як на національному, так і на макрорегіональному та глобальному
рівнях. Провідну роль в інтеграції зусиль міжнародної педагогічної громадськості щодо конструктивного
розв’язання проблем статевого виховання відіграють країни Євросоюзу. Факти засвідчують, що саме на
терені цих держав закладено підвалини для створення спільного простору сексуальної освіти та її розвитку,
виникнення загальних тенденцій у ній.
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Bialyk O. V. Institutionalization in the issues in education of the growing person in foreign countries
The article reveals the bipolar positions of the educational influences of the media and religion on the issues of sexual education of students of foreign countries. In particular, the impact of the press, television, cinema, specially prepared computer
programs, the Internet is analyzed. It has been established that, through the media, the general public is able to get acquainted
with the contemporary issues of the sexes, the policies of the governments of their countries on the sexual education of young
people, the world community's response to gender issues, the spread of HIV/AIDS and sexually transmitted diseases.
It has been found that Baltic youth, accompanied by the media, view exposed sexual images of the body without reliable
instructions on how to safely treat their sexuality and body and are doomed to risky sexual behavior. In Scandinavia, the media

45

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
is a source of support and information on sex issues; in other countries (UK, France, Italy) sex issues are tinged with a sensation
that has a negative impact on the sexual education of young people.
From the church’s point of view, the purpose of sexual education involves sexual development through identification with
gender and the ability of a mature individual to establish exclusively emotional relationships with another person appropriate
for their common good, taking into account the conception of the child. In Poland, Italy the position of the church has a significant influence on the development of school programs for preparing young people for adulthood and responsible parenthood,
favoring the Catholic position (prohibition of sex, contraception, conception of the family as the most important social unit,
prevention of divorce, condemnation of homosexuality, approval traditional gender roles).
Key words: education, sexual education, student youth, foreign countries, European Union, mass media, Internet, church,
religion.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ЗАКЛАДАХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
У статті автор акцентує увагу на значенні функціонування закладів Малої академії наук – як у системі позашкільної освіти, так і в загальнонаціональній системі освіти країни – як унікального середовища для розвитку та всебічної
підтримки обдарованої учнівської молоді. У суспільстві Мала академія наук України утвердилась як осередок формування інтелектуального потенціалу нації, невіддільний складник позашкільної освіти, цілісна й багаторівнева освітня
система, спрямована на розвиток творчих здібностей інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді засобами пошуково-дослідницької діяльності. Автор аналізує основні принципи організації освітньої діяльності в закладах
позашкільної освіти системи Малої академії наук та визначає, що ефективність роботи закладу залежить від впровадження наукових профілів та організації форм і методів їх діяльності. У статті звертається увага на важливості
запровадження нових технологій в організації освітнього процесу закладів позашкільної освіти та розкриваються особливості організації системи освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах Малої академії наук як освітньої
системи, у якій старшокласники проходять першу школу становлення як майбутні науковці та дослідники.
Сьогодні в освітньому просторі стає актуальною проблема розширення умов для повноцінного вияву та розвитку талантів дитини, організації процесу навчання та виховання. Освітній процес у закладах позашкільної освіти
має загальне розвиваюче спрямування і спрямований на активне залучення дітей та учнівської молоді до пошукової,
дослідницької та експериментальної діяльності. Впровадження новітніх технологій в освітній процес – це запорука успішної практичної діяльності гуртків, творчих об’єднань, створення та розвиток мережі учнівських наукових
товариств, шкіл юних дослідників, інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної
освіти, співпраця з вищими навчальними закладами й науковими установами.
Ключові слова: Мала академія наук, науково-дослідницька робота, наукові профілі, гуртки.

Важливим стратегічним завданням Української держави на сучасному етапі її розвитку є підготовка
нового покоління наукової еліти, яка б в перспективі утворила основу нової української інтелігенції. Світовий педагогічний досвід свідчить про те, що виростити нову генерацію високоосвіченої молоді неможливо
без якісного оновлення наявних освітніх систем, їх спрямування на виконання соціальних завдань щодо
формування творчої особистості. Тому нині в освітньому просторі стає нагальною проблемою розширення
умов для повноцінного вияву та розвитку обдарувань дитини; активізації процесу навчання та виховання,
надання процесу навчання дослідницького спрямування. Доцільним є створення таких умов, за яких уся
діяльність школяра проходитиме в такому соціально-педагогічному середовищі, яке спонукає його до творчого розвитку особистості, сприяє формуванню дієвого навчально-виховного громадянського середовища.
Саме таким у суспільстві справедливо визнано освітню систему «Мала академія наук України» [5].
Мета статті – проаналізувати особливості організації освітнього процесу в структурі МАН України.
Освітній процес у МАН України має загальне розвиваюче спрямування. Основним завданням роботи
творчих об’єднань є надання учням необхідного обсягу знань з базових дисциплін, формування відповідної
науково-методологічної бази для проведення колективної та індивідуальної пошуково-дослідницької роботи
за тематикою територіальних відділень, всеукраїнських конкурсів дослідницького спрямування, міжнародних та всеукраїнських наукових і освітніх проєктів. Організаційно-технологічна варіативність діяльності
територіальних відділень та закладів МАН України визначає певну варіативність в організації освітнього
процесу. Проте загальновизнаними принципами організації навчально-виховної роботи в МАН України є:
– багатопрофільність (виявляється у функціонуванні наукових секцій);
– актуальність змісту навчання, його науковість, логічність, доступність для визначених вікових категорій слухачів;
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– наступність, послідовність в освітній діяльності (виявляється як у введенні 3-рівневого принципу
його організації, так і в широкому застосуванні міжпредметних зв’язків; використанні бази вищих навчальних закладів та науково-виробничих установ; введенні в навчальний процес програм психолого-педагогічного спрямування);
– різноманітність організаційних форм освітньо-розвиваючої та виховної роботи (наукові відділення
та секції, профільні гуртки, спеціальні навчальні курси, тренінг-курси, навчально-оздоровчі табори, експедиції тощо);
– введення психологічного супроводу освітньої роботи (інноваційний напрям) [6] (рис. 1).

Принципи організації навчально-виховної роботи
Багатопрофільність
Актуальність змісту
Послідовність
Науковість
Логічність
Наступність
Доступність
Психологічний супровід
Різноманітність організаційних форм
Рис. 1. Принципи організації освітньої діяльності в МАН України

Ефективність функціональних структур територіальних відділень та закладів МАН України значною
мірою залежить від ефективності роботи впроваджених наукових профілів (напрямів, відділень), що
об’єднують роботу наукових секцій, шкіл, профільних гуртків та інших учнівських творчих об’єднань.
Форми роботи наукових профілів (відділень, напрямів) та секцій у регіонах характеризуються значною
варіативністю.
Наукові відділення Малих академій наук учнівської молоді, як спеціалізованих закладів позашкільної
освіти обласного підпорядкування працюють переважно за очною формою (гурткова робота). Наукові профілі (відділення, напрями) територіальних відділень, ще організовують роботу в регіонах, діють за очною
та заочною формами, поєднуючи роботу профільних гуртків дослідницького спрямування з роботою заочних регіональних шкіл, наукових секцій та інших учнівських творчих об’єднань [6].
Освітній процес у профільних гуртках та наукових секціях здійснюється за спеціально розробленими
програмами та навчальними планами, що передбачають органічне поєднання колективних та індивідуальних форм роботи. Заняття проводяться на базі навчальних кабінетів, навчальних лабораторій, майстерень
закладів загальної середньої освіти, на кафедрах вищих навчальних закладів, у лабораторіях науково-виробничих установ конструкторських бюро та виробничих майстернях промислових підприємств. Вихованці
залучаються до виконання колективних та індивідуальних дослідницьких робіт за тематикою, розробленою
науковцями базових вищих навчальних закладів, на замовлення наукових установ та організацій [9].
У профільних заочних школах освітній процес орієнтований на учнівський контингент із сільської
місцевості та передбачає поглиблення знань учнів з базових дисциплін, основ дослідницької діяльності,
а також проведення профорієнтаційної роботи. До викладання в таких школах залучаються викладачі вищих
навчальних закладів, учителі-методисти, професійні журналісти, письменники, мистецтвознавці, фахівці
різних галузей науки, медицини, мистецтва, культури. Форми навчання – очна (гурткова), заочна (сесійна
та консультаційна робота консультпунктів, виїзна консультаційна робота). До роботи з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю залучаються молоді науковці – члени рад молодих учених вищих навчальних
закладів регіонів. Традиційними є спільні учнівсько-студентські заходи: семінари з питань розвитку сучасної науки та застосування нових форм і методів наукових досліджень, практикуми з питань організації презентацій науково-дослідницьких робіт, польові практики тощо. Програмна база територіальних відділень
та закладів МАН України орієнтована не лише на колективні, але й індивідуальні форми роботи. Програми
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роботи наукових секцій, профільних гуртків, інших учнівських творчих об’єднань передбачають чергування
групових та індивідуальних занять (як правило, у співвідношенні 4/1). У програмах наукових секцій, що
працюють, за заочною формою на базі закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування, лекції,
навчально-практичні заняття, групові та індивідуальні консультації в сесійний період чергуються з індивідуальними навчально-практичними заняттями та консультаціями, самостійною творчою діяльністю в міжсесійний період [2].
Перший навчально-організаційний рівень за змістом є ознайомчим. Під час навчання вихованці мають
змогу не лише поглибити знання з базових дисциплін, ознайомитися з елементами дослідницької роботи,
самостійно працювати в бібліотеках, музеях, архівах, а й виконувати творчі завдання з елементами дослідницької роботи, виступати з доповідями про їх результати під час занять. Освітній процес на цьому рівні
відбувається в такій послідовності: формування позитивної мотивації до пошуково-дослідницької діяльності; формування базових знань з обраного профілю навчально-дослідницької діяльності; ознайомлення зі
змістом, структурою та значенням навчально-дослідницьких умінь; виконання вправ для формування вмінь;
виконання навчально-творчих завдань [4]. Найбільш оптимальними для цього навчального рівня є комбіновані заняття, під час яких здійснюється чергування теоретичних та практичних блоків, модулів, етапів,
тематичних занять із застосуванням конкурсно-ігрових, дослідницьких та інших активних методик, а також
навчально-практичних занять різних видів. У свою чергу, система організаційно-масової та виховна роботи
передбачає проведення наприкінці кожного навчального року учнівських науково-практичних конференцій, що є своєрідним індикатором ефективності навчально-виховного процесу. У канікулярний період для
вихованців організовуються оздоровчо-навчальні зміни, сезонні школи, тематичні та комплексні експедиції,
подорожі. Щоб забезпечити можливість самовираження учнів, розвитку їх пізнавальної та творчої активності, формування почуття причетності до суспільно-культурного життя закладу, регіону. Вони залучаються
до участі в тематичних виховних заходах, трудових, екологічних, патріотичних акціях та експедиціях, творчих вечорах, виставках науково-технічної творчості тощо [3]. Навчально-виховна та розвивальна робота на
другому (навчально-дослідницькому ) рівні є більш варіативною. Вона відбувається в профільних гуртках
(1–2 роки навчання, очна форма, вік вихованців – 13–15 років), наукових секціях (очна та очно-заочна форми,
вік вихованців – 14–15 років). Профільні педагогічні технології спрямовані на всебічний розвиток особистості: інтелектуальний, творчий, комунікативний, а також на розвиток її самостійності, умінь і навичок
самоорганізації та самоконтролю. Зміст програм цього навчального рівня спрямований на більш докладне
вивчення методів пошуково-дослідницької діяльності (відповідно до напрямів роботи секцій). Учні ведуть
активну навчально-дослідницьку діяльність, виконуючи посильні дослідницькі завдання, беруть участь
у колективній дослідницькій роботі: пошуковій (юні історики, краєзнавці, етнографи, літературознавці,
мистецтвознавці), дослідно-експериментальній (юні екологи, біологи, хіміки, медики, фізики), конструкторсько-раціоналізаторській (юні техніки, конструктори, дизайнери, програмісти). За бажанням учні здійснюють індивідуальну пошуково-дослідницьку роботу. Учні, які отримали високі результати за обраним напрямом пошуково-дослідницької діяльності, можуть презентувати свої роботи (реферати, технічні пристрої,
моделі, проекти, звіти про пошукову роботу, творчі доробки літературного, художнього, мистецтвознавчого спрямування тощо) під час районних, міських, обласних учнівських конференцій, брати участь у II та
III етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Ефективність освітнього процесу
на цьому етапі – етапі вдосконалення пошуково-дослідницьких умінь – забезпечується його організаційнотехнологічними засадами, а саме: системністю колективної та індивідуальної навчально-творчої роботи
старшокласників, організаційно-масової роботи, що передбачає залучення учнів до активної просвітницької
діяльності, участі у всеукраїнських та регіональних науково-дослідницьких проєктах, практичної діяльності
(виконання робіт на замовлення наукових установ та промислових підприємств, участі в природоохоронних
програмах, проектах, акціях тощо) [11].
На третьому (пошуково-дослідницькому) навчальному рівні слухачі під керівництвом наукових керівників та педагогів-практиків проводять систематизовану індивідуальну та колективну (у парах, групах) пошуково-дослідницьку роботу. На цьому навчальному рівні пошуково-дослідницька робота старшокласників
здійснюється впродовж одного-трьох років. Освітній процес передбачає надання слухачам знань, необхідних для виконання дослідницьких робіт за індивідуальною тематикою, підготовку до презентації результатів своїх досліджень під час районних, міських, обласних заходів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших конкурсів за міжнародними, всеукраїнськими
та регіональними проєктами, програмами.
Діяльність профільних гуртків, наукових секцій, шкіл юних науковців на цьому навчальному рівні характеризується різноманітністю форм проведення занять. Найбільш поширеними та варіативними є навчальні
лекції, семінари, навчально-практичні заняття, колективна та індивідуальна пошуково-дослідницька діяльність. Вибір педагогами форм проведення занять значною мірою залежить від базової підготовки вихованців,
рівнів сформованості їх самостійності, доступності та специфічності в застосуванні засобів навчання, відповідних профілям освітньо-виховної роботи. Проведення навчальних лекцій передбачає не лише доступність
змісту навчального матеріалу, але й емоційне та майстерне його подання. За такого підходу забезпечуються
тематична діалогічність, колективна робота зі встановлення взаємозв’язків між предметами, процесами
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та явищами, цілеспрямованість та розвивальна спрямованість навчально-виховного процесу. Семінарські
заняття потребують досить високого рівня розвитку самостійності учнів. Під час підготовки до них основними видами їх навчально-творчої діяльності є: робота з літературою (науковою, науково-популярною,
довідковою) та іншими першоджерелами (музейними, архівними матеріалами, періодикою, матеріалами експедицій), підготовка рефератів, доповідей, тез тощо. У практиці роботи територіальних відділень/закладів
МАН України спостерігається значна різноманітність форм семінарських занять: семінари-вивчення нового
матеріалу, семінари-узагальнення, міжпредметні (учнівські конференції) тощо. Вищим проявом активності
учнів під час семінарів є дискусії та диспути як форми обговорення та вирішення суперечливих питань.
Водночас дискусії зазвичай виникають спонтанно та супроводжують процес набуття нових (або поглиблення
наявних) знань. Диспути досить часто є самостійними формами навчальних занять та будуються на основі
заздалегідь підготовлених дискусій. Їх суть полягає в обговоренні складних та діалектично суперечливих
питань. У педагогічній практиці територіальних відділень/закладів МАН України найбільш поширеними
є диспути-роздуми, диспути-доведення, диспути-узагальнення тощо [2]. Під час навчально-практичних
занять (групових, індивідуальних) слухачі займаються такими видами дослідницької роботи, які сприяють
розвитку їх умінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної та навчально-дослідницької діяльності,
забезпечують планомірне розширення, поглиблення й узагальнення знань, формування наукового світогляду.
Залежно від напрямів (профілів) навчально-дослідницької роботи навчально-практичні заняття поділяються
на: експериментальні (лабораторні роботи з фізики, хімії, біології) та навчальні екскурсії (біологічні, екологічні, краєзнавчі, історико-культурологічні тощо); практичні заняття в навчальних кабінетах, комп’ютерних
класах, технічних майстернях, на місцевості; конструювання та моделювання; бібліотечні, музейні, архівні
заняття тощо [1]. Більшість педагогів які працюють у системі МАН України, зазначають, що процес навчання
має бути спрямований не лише на оволодіння старшокласниками змістом та логікою дослідницької діяльності, але і її культурою. За такого підходу фундаментом та основним показником культури дослідницької
діяльності вважається ступінь оволодіння учнями дослідницькими та проєктними методами, що становить
основу для творчої самореалізації та творчого саморозвитку особистості [10]. Дослідницький метод у системі МАН України передбачає не лише спостереження, експеримент тощо. Його багатовимірність обумовлює оптимальне поєднання різних методів: емпіричних (спостереження, опис систематизація, класифікація,
узагальнення, експеримент), логічних (аналіз, порівняння, індукція, дедукція, абстрагування, моделювання,
гіпотеза), евристичних («мозковий штурм», методи інверсії, синектики, організованих стратегій). Застосування в навчально-виховному процесі методу дослідницьких проектів зумовлене необхідністю збагачення
знань та практичного досвіду учнів щодо технології дослідницької роботи, зокрема самостійного визначення
мети та пріоритетних завдань дослідження, забезпечення виконання всіх запланованих етапів узагальнення
та оформлення результатів роботи. Участь у навчально-дослідницьких проєктах дає учням змогу набути
такого унікального досвіду, який характеризується цілісністю бачення проблем і шляхів їх розв’язання [8].
Ураховуючи те, що одна з найважливіших особливостей сьогодення полягає в переході до інформатизації
освітнього простору, актуальним у пошуково-дослідницькій роботі є застосування сучасних комп’ютерних
технологій та мультимедійних засобів. Об’єктивною необхідністю для старшокласників стали: підбір необхідних інформаційних матеріалів через мережу Internet, уміння користуватися комп’ютерними словниками,
сканувати, друкувати та копіювати матеріали, малювати схеми, таблиці тощо. Загальновизнаною є думка,
що застосування мультимедійних засобів допомагає зробити презентацію результатів дослідницької діяльності на учнівських конференціях більш привабливою та цікавою, полегшує їх захист під час Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України [10].
Організаційно-масова робота в МАН України систематизована відповідно до трьох навчально-організаційних рівнів. На всеукраїнському рівні щорічно проводяться масові заходи. Для регіонального рівня характерними є: обласні (районні міські) етапи означених конкурсних заходів, учнівські конференції, зльоти (збори)
юних науковців, активістів туристсько-краєзнавчих рухів, тематичні творчі конкурси, змагання, виставки
тощо. У системі роботи базових навчальних закладів проводяться початкові етапи Всеукраїнських та регіональних конкурсних заходів, експедицій, акцій а також творчі зустрічі, виставки досягнень, інші заходи [7].
Висновки. Оновлення системи позашкільної освіти держави сьогодні значною мірою пов’язане з розробленням і впровадженням у педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей та учнівської молоді, формування їхньої пізнавальної і творчої активності, базових
життєвих компетентностей. Пошукові, науково-дослідницькі та експериментальні освітні проекти, у яких
беруть участь вихованці гуртків, наукових товариств навчальних закладів Малої академії наук – надійний
шлях пізнання кожною дитиною своїх творчих можливостей, запорука розвитку інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності особистості, шлях до самоствердження та самореалізації, а досить часто –
і професійного самовизначення. Тому освітній процес у МАН має бути спрямованим на активне залучення
дітей та учнівської молоді до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності, впровадження
технологій пошукової та дослідницької роботи у практичну діяльність гуртків, творчих об’єднань, створення та розвиток мережі учнівських наукових товариств, шкіл юних дослідників, інших творчих об’єднань
дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, координацію їхньої співпраці з вищими
навчальними закладами і науковими установами тощо.
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Vorona L. I. Features of the organization of the educational process in institutions of the Small Academy
of Sciences of Ukraine
In the article the author emphasizes the importance of the functioning of the institutions of the Small Academy of Sciences,
both in the system of out-of-school education and in the national education system of the country, as a unique environment for
development and comprehensive support of gifted students. In society, the Small Academy of Sciences of Ukraine has established itself as a center for the formation of intellectual potential of the nation, an integral part of extracurricular education,
a holistic and multilevel educational system aimed at developing creative abilities of intellectually gifted children and students
through research. The author analyzes the basic principles of organization of educational activities in out-of-school educational
institutions of the Small Academy of Sciences and determines that the effectiveness of the institution depends on the introduction
of scientific profiles and the organization of forms and methods of their activities. The article draws attention to the importance of introducing new technologies in the organization of the educational process of out-of-school educational institutions
and reveals the peculiarities of the organization of the educational process in out-of-school educational institutions of the Small
Academy of Sciences as an educational system.
Today in the educational space the problem of expanding the conditions for the full manifestation and development
of the child’s talents, the organization of the process of learning and education becomes relevant. The educational process in
out-of-school education institutions has a general developmental direction and is aimed at the active involvement of children
and students in search, research and experimental activities. Introduction of the newest technologies in educational process is
a guarantee of successful practical activity of circles, creative associations, creation and development of a network of student’s
scientific societies, schools of young researchers, other creative associations of research and experimental direction of out-ofschool education, cooperation with higher educational institutions and scientific institutions.
Key words: Small academy of sciences, research work, scientific profiles, circles.
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Гаврилюк О. А., Білозерська Г. О., Засипкіна Л. А., Твердохліб Н. В.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
У статті розглянуто проблему формування творчої особистості та креативності майбутнього фахівця мистецького спрямування, зокрема учителів музичного мистецтва, що визначається сучасними високими вимогами, згідно
з ключовою реформою «Нова українська школа».
Проаналізовано зміст психолого-педагогічних досліджень із проблем креативності та творчості, здійснено теоретичний аналіз ключових понять. Висвітлено ключові дослідження аспектів творчості та креативності українськими
та зарубіжними вченими. Охарактеризовано історико-психологічні передумови визначення термінів «креативність»
і «творчість». Зокрема, розкрито сутність таких понять, як «творча особистість», «творчий потенціал», «креативна особистість», «творча діяльність», «художня діяльність», «художня творчість». Проведено теоретичний аналіз
цих понять у наукових працях учених.
У статті визначено, що творча особистість – це високоорганізована, естетично вихована людина, яка здатна
найбільш ефективно реалізувати весь свій творчий потенціал тільки через художню діяльність у сфері одного з видів
мистецтва. Зі свого боку, креативна особистість визначається високим творчим потенціалом із нестандартним
мисленням, потребою відкриття нового, з постійним прагненням до творчості, нових винаходів та ідей.
Досліджено риси творчої особистості, її творчий потенціал, а також можливі підходи до використання видів
мистецтва в освітньому процесі.
Узагальнено, що процес створення нового (творчість) залежить від потенціалу, внутрішнього ресурсу особистості (креативності), її здатності до конструктивного, нестандартного мислення та поведінки, а також усвідомлення
та прагнення подальшого набуття досвіду для здійснення творчої діяльності.
Розглянуто найбільш ефективні підходи розвитку креативності та можливості творчої самореалізації майбутніх
фахівців мистецького спрямування в будь-якому виді мистецької діяльності.
Обґрунтовано, що професійна підготовка майбутніх учителів мистецьких спеціалізацій повинна бути спрямованою на підготовку творчого, креативного фахівця та неможлива без систематично організованого освітнього процесу на основі взаємозв’язків різних видів мистецтва та системи знань і вмінь, здобутих у процесі навчання.
Ключові слова: креативність, творчість, майбутні вчителі, музичне мистецтво, творчі здібності, творча особистість, креативна особистість, творчий потенціал, психолого-педагогічні дослідження.

Розбудова національної системи вищої освіти передбачає оновлення підходів до підготовки нової генерації педагогічних кадрів, які характеризуються компетентністю в мистецькій освіті. У положеннях програми
«Нова українська школа» як провідної реформи МОН України перевага насамперед надається умотивованому, творчому, креативному та відповідальному вчителю, здатному постійно професійно розвиватися,
на власний розсуд вибирати засоби та методи навчання, стратегії та способи дії, використовувати набутий
досвід у самостійній практичній творчій діяльності, що відповідає універсальним художньо-естетичним
цінностям і світоглядним позиціям.
Проблема творчості та креативності в цьому аспекті набуває особливої актуальності й розглядається як
першочергове завдання психолого-педагогічної науки.
Для визначення понять «креативність» і «творчість» як наукових категорій проаналізуймо основні підходи їх дослідження у філософських, психологічних і педагогічних працях. Найбільш ефективними науковці вважають такий підхід, що передбачає вивчення філософсько-естетичних ідей та концепцій у контексті дослідження наукових джерел.
У працях науковців креативність визначається як створення нового, оригінального продукту (О. Дунаєва); як особиста готовність до творчого перетворення (О. Михальова); як структура особистості, що динамічно розвивається (М. Олексюк); як здатність до творчості (Д. Чернілевський); здібність людини породжувати нові ідеї (Є. Ільїн). Психологічний аспект проблеми креативності представлений у працях зарубіжних
науковців (Д. Гілфорд, Е. Торренс).
Процес творчості та шляхи формування творчого потенціалу особистості аналізується у працях П. Енгельмеєра, В. Моляко, Л. Курило, Г. Опаріна, О. Новікова, І. Полубояриної, що виявляється насамперед у здатності особистості осмислювати конкретну справу нестандартно, шукати і знаходити найбільш оптимальні
шляхи, ефективні методи розв’язання проблем, що виникли.
Метою статті є огляд наукових джерел щодо проблеми формування творчої особистості та креативності
майбутнього фахівця мистецького спрямування.
У різні епохи процес творчості визначався науковцями по-різному. Зокрема, у період античності творчість полягала в людському прагненні до створення досконалих зразків, у Середньовіччі – ототожнювалася
з божественним діянням, в епоху Відродження – виник інтерес як до авторства та до розгляду процесу
людської творчості. В епоху Нового часу науковці осмислювали поняття «творчість» як винахідництво, розвивалася теорія «креативного сприйняття» (Дж. Берклі), ідея «продуктивної уяви» (І. Кант, Ф. Шеллінг),
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творчість сприймалась як передумова загального пізнання. Трактування поняття не виводилося за межі протиставлення таланту та генія, вродженості та божественності творчих здібностей, інтелекту та безумності
як витоків творчості і в епоху Просвітництва (Й.-В. Ґете, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше). В історичних джерелах
«художня творчість» відображала вчення про значимість природи для людської діяльності. Мистецтво вважалося проявом діяльності, в основі якої був розумовий акт, створення певного продукту вільно, що приносив моральну насолоду.
Нині проблема формування творчої особистості та креативності викликає зацікавлення науковців як
вітчизняної, так і зарубіжної психолого-педагогічної науки.
Творча особистість – це високоорганізована, естетично вихована людина, яка здатна найбільш ефективно
реалізувати весь свій творчий потенціал тільки через художню діяльність у сфері одного з видів образотворчого, театрального, музичного та інших видів мистецтва. Найвищою формою виховання є «універсальне
естетичне виховання» (Г. Рід), коли творча особистість може розраховувати на художньо-естетичний досвід,
накопичений людством протягом багатьох століть. Через мистецтво відбувається вдосконалення та розвиток нахилів, здібностей, почуттів, емоцій людини, тобто здійснюється безпосередній процес «природного»
естетичного самовиховання.
У світовій науці чільне місце посідають дослідження аспектів творчості українськими філософами.
Зокрема, Г. Сковорода великого значення надавав розвитку творчих здібностей людини, закладених самою
природою, забезпеченню відповідних умов для їх розквіту та творчої самореалізації в будь-якому виді діяльності [2, c. 9]. І. Франко зосередив увагу на ролі свідомого й підсвідомого у творчому процесі, що сприяє
становленню творчих індивідуальностей.
У різних сучасних філософських дослідженнях поняття «творчість» визначається як створення нового
результату діяльності, спрямованої «на вдосконалення буття у всій його повноті», генерування існуючих
ціннісних смислів та набуття нових, виявлення нестандартних рішень, реалізація людиною власної індивідуальності [5, c. 58–63].
Творчість визначається як процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні
цінності. Цей феномен є унікальним за своєрідними умовами розкриття та індивідуальними механізмами
функціонування. Творчість у педагогічній діяльності узагальнюється як процес розв’язання педагогічних
завдань у змінних обставинах, поєднуючи в собі нормативні (що витікають із нормативних документів і правил) та евристичні (створені в процесі власного пошуку) елементи. Педагогічна творчість передбачає наявність у майбутнього вчителя комплексу вмінь, що характеризують будь-яку творчу особистість незалежно
від роду діяльності: ерудованості, почуття нового, здатності до аналізу і самоаналізу, гнучкості та широти
мислення, активності, волі, розвиненої уяви.
Аналізуючи процес творчості, П. Енгельмеєр вказав на основні його функціональні рушії: бажання, знання та вміння, їх взаємодію як один «триакт». Дослідником визначено особливості кожного акту дії, до яких
належить виникнення задуму (проєктування) дії, розроблення схеми, плану та конструктивного виконання
творіння [7, c. 97–103].
У науковому дискурсі визначаються риси творчої особистості (І. Полубоярина) : гнучкість розуму, наявність почуття новизни; широта мислення – здатність бачити широке поле проблем, якими займається художник; самостійність.
У сучасних дослідженнях, аналізуючи сферу можливих творчих виявів особистості, активно використовується поняття «творчий потенціал людини». Трактування поняття «потенціал» розглядається як «сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, що можуть бути використані в певній галузі
діяльності людини».
Творчість як універсальний процес духовного практичного втілення художньої ідеї через чуттєве сприймання художніх образів складається з пов’язаних між собою форм впливу на особистість різних видів
мистецтва.
У сучасних наукових дослідженнях взаємозв’язок понять «особистість» і «творчість» визначається високим рівнем знань, прагненням до створення нового, оригінального, для якого творча діяльність є життєвою
потребою.
«Творчість» пояснюється як «процес створення нового», а «креативність» як «потенціал, внутрішній
ресурс людини, її здатність до конструктивного, нестандартного мислення та поведінки, здібності виявляти
нові варіанти розв’язання проблем» [6, c. 24].
Одним із перших досліджував проблему інтелектуальної креативності Дж. Гілфорд, який у 60-х роках
XX століття вводить до науково-поняттєвого апарату психологічних досліджень термін «креативність» для
позначення властивості, що відображає здатність індивіда створювати нові поняття та продукувати нові ідеї.
Творчою називають креативну особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула потрібних
для актуалізації творчого процесу додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють
досягненню творчих результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності.
Дослідники К. Тейлор і Д. Голанд дійшли висновку, що інтелектуальність і креативність нерозрізнені,
тому креативність – «особлива точка» індивідуальних властивостей, яка залежить від загальної інтелектуальності [3].
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Власну точку зору висловлює О. Дунаєва, яка вважає, що креативність – це здатність особистості сприйняти проблему та, використовуючи найоптимальніші для цього можливості, створити новий, оригінальний
продукт соціальної важливості [1, с. 6].
Творча особистість – це особистість, що має внутрішні передумови для творчої активності, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових
мотивів, особистісних уявлень, здібностей, що сприяють дослідженню творчих результатів в одному чи
кількох видах творчої діяльності.
Н. Остапенко стверджує, що творчий потенціал особистості – це складна система психогенетичних
і психологічних якостей, інтегральна цілісність природних і соціальних сил людини, сукупність здібностей,
можливостей і засобів для здійснення творчої діяльності, продукування творчих підходів у цьому процесі,
що дають можливість знаходити унікальне, принципово нове розв’язання проблеми, а також забезпечують
суб’єктивну потребу особистості у творчій самореалізації і саморозвитку [4, с. 90].
У формуванні творчої особистості та креативності майбутніх фахівців мистецького спрямування значну
роль відіграє організація освітнього процесу, спрямованого на оволодіння методами та прийомами планування
та проведення художньо-творчої діяльності, засвоєння досвіду творчої діяльності, максимально наближеної
до професійної, художнє сприйняття дійсності та творів мистецтва, що формує художні та духовні цінності
особистості, сприйняття художніх творів за допомогою засобів художньої комунікації (Г. Опарін), відвідування закладів культури і мистецтв; оцінка, обмін враженнями, обговорення, вироблення власного ставлення
до різних творів і видів мистецтва на основі сприйняття творів мистецтва як ціннісно-орієнтаційної діяльності,
набуття художніх навичок і розвитку творчих здібностей і можливостей, створення мистецьких творів.
У забезпеченні розвитку креативності майбутніх фахівців доцільним є використання таких засобів
навчання: пояснення викладача, використання посібників, інтернет-ресурсів; наочності відео-комп’ютерної
техніки (для вивчення написання нот на комп’ютері), музичного інструмента тощо.
Застосування творчих завдань у процесі навчання надає можливість студентам зрозуміти свої індивідуальні творчі здібності та розвивати свою креативність.
Висновки. Отже, зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок, що проблема формування творчої особистості та креативності майбутнього фахівця мистецького спрямування та взаємозв’язок висвітлених понять потребує подальшого наукового вивчення теоретичних та особливо методичних джерел, адже
здатність майбутнього фахівця до педагогічної творчості та креативного мислення спроможне задовольнити
сьогоденні освітні запити та здатність оригінально розв’язувати педагогічні проблеми з урахуванням специфіки викладання предмета, а також активно використовувати інноваційні технології навчання.
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Havryliuk O. A., Belozerska A. O., Zasypkina L. A., Tverdokhlib N. V. The problem of forming a creative personality
and creativity of the future art specialist
The article considers the problem of formation of creative personality and creativity of the future art specialist, in particular
teachers of music art, which is determined by modern high requirements, according to the key reform «New Ukrainian School».
The content of psychological and pedagogical research on the problems of creation and creativity is analyzed; the theoretical
analysis of key concepts is carried out.
Key researches of aspects of creativity by Ukrainian and foreign scientists are covered. The historical and psychological
preconditions for defining the terms «creation» and «creativity» are characterized.
In particular, the essence of such concepts as «creative person», «creative potential», and «creative activity» is revealed.
Theoretical analysis of these concepts in scientific works is carried out.
The article defines that a creative personality is a highly organized, aesthetically educated person who is able to realize all
his creative potential most effectively solely through artistic activity in the field of one of the arts. In turn, the creative personality
is determined by high creative potential with non-standard thinking, the need to discover something new, with a constant desire
for creativity, new inventions and ideas.
The features of creative personality, its creative potential, as well as possible approaches to the use of arts in the educational
process are studied. It is generalized that the process of creating a new (creation) depends on the potential, the internal resource
of the individual (creativity), his ability to constructive, non-standard thinking and behavior, as well as awareness and desire to
further gain experience for creative activities.
The most effective approaches to the development of creativity and opportunities for creative self-realization of future professionals in any kind of artistic activity are considered. It is substantiated that the professional training of future teachers of art
specializations should be aimed at training a creative specialist and is not possible without a systematically organized educational process based on the relationship of different arts and the system of knowledge and skills acquired in the learning process.
Key words: creation, creativity, future teachers, musical art, creative abilities, creative personality, creative potential, psychological and pedagogical researches.
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Гелеш А. В.
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ДО ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНИХ ЕКСПЕРТИЗ
Обґрунтовано методику підготовки гарантів освітніх програм закладів вищої освіти до проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм і можливостей її впровадження.
Авторкою з’ясовано, що на гарантів освітніх програм покладено відповідальність за реалізацію та забезпечення
якості їхніх освітніх програм, зокрема: аналіз відповідності освітньої програми Критеріям оцінювання якості освітніх програм та методів їх застосування на практиці; підготовка відомостей про самооцінювання освітньої програми та супровідних документів і завантаження їх в електронну інформаційну систему Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти; виконання функцій координатора від закладу вищої освіти з питань, пов’язаних із
акредитацією освітньої програми; формування переліку документів та інших матеріалів для ідентифікації необхідних
фактів і доказів щодо відповідності певному критерію на вимогу експертної групи тощо.
З огляду на це актуальності набуває потреба в підготовці гарантів освітніх програм до здійснення такої багатофункціональної організаційної діяльності, зокрема, на етапі підготовки до проходження акредитаційних експертиз
їхніх освітніх програм. Спираючись на нормативні документи та методичні рекомендації Національного агентства,
що регулюють процедури акредитаційних експертиз освітніх програм, і власні спостереження, авторка пропонує
здійснювати підготовку гарантів освітніх програм до проходження акредитаційних експертиз через впровадження
спеціального навчального модуля у програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
У статті обґрунтовано мету та цілі навчального модуля «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання
якості освітніх програм», деталізовано програмні результати навчання й тематику навчального модуля. Авторка
стверджує, що впровадження такого навчального модуля у програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників слугуватиме методикою підготовки гарантів освітніх програм до проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм.
Ключові слова: гарант освітньої програми, акредитаційна експертиза, начальний модуль, програма підвищення
кваліфікації.

Уперше поняття гаранта освітньої програми з’явилося в Постанові Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти», де було визначено, що керівник проєктної групи (гарант освітньої програми) – це науково-педагогічний або науковий працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше
ніж 10 років. Керівник проєктної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми [6].
У 2019 році відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» [3], розробленого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
(далі – Національним агентством), на гаранта покладено відповідальність за реалізацію та забезпечення
якості його освітньої програми, зокрема підготовку відомостей про самооцінювання освітньої програми під
час проходження акредитаційної експертизи цієї програми.
У попередньому дослідженні [1] авторкою виокремлено деякі особливості організаційної діяльності
гарантів освітніх програм і визначено їхні функціональні обов’язки щодо розроблення й реалізації освітніх
програм, забезпечення й контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за цією програмою, а також
проходження акредитаційних експертиз освітніх програм. Основну увагу зосереджено на визначенні
обов’язків гарантів під час проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм, зокрема: аналіз
відповідності освітньої програми Критеріям оцінювання якості освітніх програм [2] та методів їх застосування на практиці; підготовка відомостей про самооцінювання освітньої програми та супровідних документів і завантаження їх в електронну інформаційну систему Національного агентства; виконання функцій координатора від ЗВО з питань, пов’язаних із акредитацією освітньої програми; формування переліку
документів та інших матеріалів для ідентифікації необхідних фактів і доказів щодо відповідності певному
критерію на вимогу експертної групи тощо.
Окрім того, у межах виконання своїх обов’язків гаранти зобов’язані здійснювати періодичний моніторинг
якості освітніх програм, дотримуватися норм етичної поведінки, академічної доброчесності та запобігання
виникненню конфліктних ситуацій на всіх етапах реалізації освітніх програм і здійснювати заходи щодо
забезпечення дотримання цих норм усіма учасниками освітнього процесу. З огляду на це актуальності набуває потреба в підготовці гарантів освітніх програм до здійснення такої багатофункціональної організаційної
діяльності, зокрема, на етапі підготовки до проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм.
Основою для написання статті стали нормативні документи та методичні рекомендації Національного
агентства, що регулюють процедури акредитаційних експертиз освітніх програм закладів вищої освіти
(ЗВО) [2, 3], а також Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних
та науково-педагогічних працівників» [5].
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Не менш важливими для авторки слугувати власні спостереження, сформовані під час науково-методичного, інформаційного та консультаційного супроводу гарантів освітніх програм до проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм різних рівнів вищої освіти Національного університету «Львівська
політехніка» в період 2019–2020 рр.
Метою статті є обґрунтування методики підготовки гарантів освітніх програм ЗВО до проходження
акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм і можливостей її впровадження.
Підготовку гарантів освітніх програм ЗВО до проходження акредитаційних експертиз пропонується здійснювати через впровадження спеціального навчального модуля у програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО.
Зазначимо, що, відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників [5], метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їхній
професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти.
Підвищення кваліфікації є формою підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних
завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом
набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань [4].
Зважаючи на те, що окремі функціональні обов’язки гарантів освітніх програм, зокрема, щодо
проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм потребують додаткових знань, умінь
та навичок, авторкою пропонується впровадження навчального модуля «Акредитаційна експертиза
та особливості оцінювання якості освітніх програм» у програму підвищення кваліфікації «Формування та розвиток професійно-особистісних компетентностей науково-педагогічних працівників»
Національного університету «Львівська політехніка» [7] за напрямом «Формування методологічної
компетентності».
Мета навчального модуля зорієнтована на надання теоретичних знань і практичних вмінь гарантам
освітніх програм щодо належної підготовки до проходження акредитаційних експертиз, зокрема якісного
заповнення відомостей про самооцінювання освітніх програм, формування додаткових документів, підготовки до візитів експертних груп тощо.
Цілями вивчення навчального модуля є:
– характеристика актуальних засад і порядок проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти як інструменту зовнішнього забезпечення якості вищої освіти
Національним агентством;
– дефінітивний аналіз особливостей Критеріїв оцінювання якості освітніх програм та методи їх застосування для оцінки освітньої програми;
– набуття учасниками знань щодо загальних відомостей про електронний документообіг в електронній
інформаційній системі Національного агентства;
– обґрунтування організаційних аспектів підготовки до візиту експертної групи;
– набуття учасниками практичного досвіду у процесі підготовки Відомостей про самооцінювання
освітньої програми;
– розвиток окремих soft skills, зокрема: управлінські навички, комунікативна компетентність, методологічна та методична грамотність, переговори і переконання, ухвалення рішень, мотивування, крос-культурна
взаємодія в команді, розв’язання конфліктів, дотримання тайм-менеджменту.
Результати навчання за навчальним модулем корелюються з компетентностями за програмою підвищення кваліфікації «Формування та розвиток професійно-особистісних компетентностей науково-педагогічних працівників» і деталізують такі програмні результати навчання:
Знання:
– сутність поняття «акредитація освітніх програм», принципи та процедури акредитації освітніх програм Національним агентством;
– особливості Критеріїв оцінювання якості освітніх програм та методи їх застосування для оцінки
освітньої програми;
– загальні відомості про електронний документообіг в електронній інформаційній системі Національного агентства;
– організаційні аспекти підготовки до візиту експертної групи.
Уміння:
– здійснювати аналіз відповідності освітньої програми Критеріям оцінювання якості освітніх програм;
– застосовувати набуті знання в процесі якісної підготовки Відомостей про самооцінювання освітньої
програми;
– пропонувати власні обґрунтування та пояснення щодо того, як забезпечується якість освітньої програми в тому чи іншому аспекті;
– працювати в електронній інформаційній системі Національного агентства;
– застосовувати набуті знання в процесі погодження програми візиту експертної групи до ЗВО;
– формувати перелік документів та інших матеріалів відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм для ідентифікації необхідних фактів і доказів щодо відповідності певному критерію;
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– добирати та застосовувати ефективні методи і форми власного професійного саморозвитку в системі
забезпечення якості вищої освіти, зокрема в акредитаційних експертизах освітніх програм;
– надавати навчально-методичний, інформаційний та консультаційний супровід різним групам стейкголдерів, які задіяні в акредитаційних експертизах освітніх програм;
– розвивати особистісні навички комунікативної компетентності, командної роботи, медіаграмотності,
ефективного використання часу та дотримання тайм-менеджменту.
Ознаки навчального модуля: обсяг: навчальний модуль розрахований на 60 годин / 2 кредити ЄКТС
з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи; форма контролю – курсова робота; форми та методи
навчання: лекційні та практичні заняття: презентації, обговорення, командна робота; методи організації
і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (евристична бесіда, демонстрація, ілюстрація, самостійне спостереження, практичні методи навчання); методи формування пізнавальних інтересів (метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод опори на життєвий досвід, метод дидактичних пізнавальних ігор, метод створення відчуття успіху в навчанні); форма підвищення кваліфікації: очна/дистанційна
із залученням до занять професіоналів-практиків, експертів галузі, зокрема онлайн-зустрічі із представниками Національного агентства; можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: зворотний зв’язок
з учасниками навчального модуля з метою надання методичної підтримки, консультування та рекомендацій
щодо окремих дискусійних питань, забезпечення дидактико-методичними матеріалами.
За результатами підвищення кваліфікації видається сертифікат, що містить назву навчального модуля,
програмні результати навчання та кількість годин (кредитів ЄКТС).
Матеріал навчального модуля систематизовано й упорядковано за темами так, щоб сформувати у слухачів знання з теорії та практики акредитаційних експертиз та особливостей оцінювання якості освітніх програм, а також вміння і навички застосовувати їх у процесі проходження акредитаційних експертиз освітніх
програм ЗВО.
ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Тема 1. Принципи та процедура акредитації освітніх програм Національним агентством
Сутність, мета та завдання акредитації освітніх програм. Етапи проведення акредитації. Ухвалення й оскарження
рішень про акредитацію. Видача сертифіката в разі позитивного рішення.
Тема 2. Особливості Критеріїв оцінювання якості освітніх програм під час акредитації Національним агентством
(Критерій 1-5)
Критерій 1. Проєктування та цілі освітньої програми. Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми. Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання. Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою. Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність.
Тема 3. Особливості Критеріїв оцінювання якості освітніх програм під час акредитації Національним агентством
(Критерій 6-10)
Критерій 6. Людські ресурси. Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси. Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми. Критерій 9. Прозорість і публічність. Критерій 10. Навчання через дослідження.
Тема 4. Електронний документообіг: відображення даних в електронній інформаційній системі Національного
агентства
Електронний кабінет гаранта освітньої програми. Створення форми самооцінювання та особливості внесення
інформації про освітню програму. Подання заяви на акредитацію. Погодження програми візиту експертної групи.
Статус і рух документів акредитаційної справи в інформаційній системі Національного агентства.
Тема 5. Організаційні аспекти підготовки до візиту експертної групи
Ознайомлення із приблизною програмою візиту експертної групи. Формування переліку документів та інших матеріалів відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм для ідентифікації необхідних фактів і доказів
щодо відповідності певному критерію. Обґрунтування типових запитань для запланованих зустрічей експертних
груп із різними групами (фокус-групами) стейкголдерів.
Курсова робота: «Відомості про самооцінювання освітньої програми»

Особливістю навчального модуля є те, що до категорії слухачів пропонується запрошувати не тільки
гарантів освітніх програм, але й інших учасників освітнього процесу, які задіяні в організації та підготовці
до проходження акредитаційних експертиз освітніх програм ЗВО. Що, зі свого боку, розвиватиме професійні навички командної роботи серед науково-педагогічних працівників, підвищить якість формування
відомостей про самооцінювання освітніх програм та підготовку до проходження акредитаційних експертиз
освітніх програм ЗВО загалом. Додатковою категорією слухачів можуть бути особи, які є претендентами або
вже затверджені реєстром експертів з освітніх програм Національного агентства.
Висновки. Отже, зміст навчального модуля «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання
якості освітніх програм» зорієнтований на надання теоретичних знань і практичних умінь гарантам освітніх
програм щодо належної підготовки до проходження акредитаційних експертиз, зокрема заповнення відомостей про самооцінювання освітніх програм, формування додаткових документів, підготовки до візитів
експертних груп тощо. Впровадження такого навчального модуля у програму підвищення кваліфікації нау-
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ково-педагогічних працівників ЗВО слугуватиме, власне, методикою підготовки гарантів освітніх програм
ЗВО до проходження акредитаційних експертиз їхніх освітніх програм.
Зазначимо, що на сьогодні вже здійснюється апробація запропонованої методики. Наприклад, у жовтні
2020 року вперше було проведено навчання за модулем «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм» у розрізі програми підвищення кваліфікації «Формування та розвиток професійно-особистісних компетентностей науково-педагогічних працівників» Національного університету
«Львівська політехніка». До категорії слухачів було залучено гарантів трьох освітньо-професійних магістерських програм та трьох-чотирьох науково-педагогічних працівників випускових кафедр цих освітніх
програм. Авторкою укомплектовано навчально-методичні матеріали, зокрема розроблено навчальну форму
внутрішнього самооцінювання освітніх програм, з якою працювали учасники під час занять. Надалі такі
навчальні модулі проводитимуться кілька разів протягом навчального року, а групи учасників формуватимуться з урахуванням специфіки їхніх освітніх програм відповідно до рівнів вищої освіти.
У перспективі подальших досліджень авторки – визначення рівня корисності запропонованого навчального модуля для гарантів освітніх програм та інших учасників освітнього процесу, а також узагальнений
аналіз рекомендацій учасників навчального модуля щодо його змістовного наповнення.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Використана література:

Гелеш А. В. Деякі особливості організаційної діяльності гаранта освітньої програми. Theory, science and practice: Abstracts
of III International Scientific and Practical Conference (Tokio, Japan, 2020). P. 255–257.
Критерії оцінювання якості освітньої програми: додаток до Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 11 липня 2019 р. № 977. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/
uploads/2019/09/Критерії.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Положення НАЗЯВО від
11 липня 2019 р. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text (дата звернення: 21.10.2020).
Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» :
СВО ЛП 04.02. Положення, затв. наказом ректора НУ «ЛП» від 2 червня 2020 р. № 265-1-10. URL: https://lpnu.ua/sites/
default/files/attach/2020/15834/standart_04.02.pdf (дата звернення: 19.10.2020).
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів від
21 серпня 2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#Text (дата звернення: 19.10.2020).
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти : Постанова Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text (дата звернення:
20.10.2020).
Формування та розвиток професійно-особистісних компетентностей науково-педагогічних працівників : Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників від 28 серпня 2020 р. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/
attach/2020/16510/zavirena_profesiyna_programa_pk_npp_nulp.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

References:

Helesh A. V. Deiaki osoblyvosti orhanizatsiinoi diialnosti haranta osvitnoi prohramy [Some features of the organizational activities of the guarantor of the educational program] Theory, science and practice: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference (Tokio, Japan, 2020). P. 255–257 s. [in Ukrainian]
Kryterii otsiniuvannia yakosti osvitnoi prohramy [Criteria for evaluating the quality of the educational program]: dodatok do
Polozhennia «Pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity» vid
11.07.2019 r. № 977. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kryterii.pdf (data zvernennia: 21.10.2020).
Pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [About accreditation
of educational programs on which preparation of applicants of higher education is carried out]: Polozhennia NAZIaVO vid
11.07.2019 r. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text (data zvernennia: 21.10.2020).
Pro pidvyshchennia kvalifikatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»
[About advanced training of scientific and pedagogical workers of the National University «Lviv Polytechnic»]: SVO LP
04.02. Polozhennia, zatv. nakazom rektora NU «LP» vid 02.06.2020 r. № 265-1-10. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/
attach/2020/15834/standart_04.02.pdf (data zvernennia: 19.10.2020).
Poriadok pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [The order of advanced
training of pedagogical and scientific-pedagogical workers]: Postanova Kabinetu Ministriv vid 21.08.2019 r. № 800. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-p#Text (data zvernennia: 19.10.2020).
Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti zakladiv osvity [About the statement of Licensing
conditions of carrying out educational activity of educational institutions]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.12.2015 r.
№ 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-p#Text (data zvernennia: 20.10.2020).
Formuvannia ta rozvytok profesiino-osobystisnykh kompetentnostei naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Formation and
development of professional and personal competencies of scientific and pedagogical workers]: Prohrama pidvyshchennia
kvalifikatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vid 28.08.2020 r. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2020/16510/
zavirena_profesiyna_programa_pk_npp_nulp.pdf (data zvernennia: 20.10.2020).

Helesh A. V. Methodology of preparation guarantees of educational programs for accreditation examinations
The method of preparation of guarantors of educational programs of higher education institutions for passing accreditation
examinations of their educational programs and possibilities of its implementation are substantiated.
The author found, that the guarantors of educational programs are responsible for the implementation and quality assurance
of their educational programs, in particular: analysis of compliance of the educational program with the criteria for assessing
the quality of educational programs and methods of their application in practice; preparation of information on self-assessment
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of the educational program and accompanying documents, uploading them to the electronic information system of the National
Agency for Higher Education Quality Assurance; acting as a coordinator from the higher education institution on issues related
to the accreditation of the educational program; formation a list of documents and other materials to identify the necessary facts
and evidence of compliance with a certain criterion at the request of the expert group etc.
In view of this, the need to prepare guarantors of educational programs for the implementation of such multifunctional organizational activities, in particular at the stage of preparation for the accreditation examinations of their educational programs,
is becoming urgent. Based on the regulations and guidelines of the National Agency governing the procedures of accreditation
examinations of educational programs and her own observations, the author proposes to train guarantors of educational programs
to pass accreditation examinations through the introduction of a special training module in the training program for researchers.
The article substantiates the purpose and goals of the training module «Accreditation examination and features of quality
assessment of educational programs», details the program learning outcomes and topics of the training module. The author claims
that the introduction of such a training module in the program of professional development of research and teaching staff will serve
as a method of preparing guarantors of educational programs to pass accreditation examinations of their educational programs.
Key words: guarantor of the educational program, accreditation examination, initial module, advanced training program.
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Гнатовська К. С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У ФАХОВІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ВИКЛАДАЧІВ
У статті проаналізовано застосування толерантності у професійній діяльності сучасних викладачів. З’ясовано,
що важливим стає питання наявності толерантності як якості особистості педагогів, бо саме на них покладається
основний тягар відповідальності за виховання молодого покоління. Зміст толерантних якостей визначається здатністю особистості до морально зумовленого вибору, спрямованістю рис її характеру, впливом навколишнього середовища, прихильністю до тих чи тих ідей. Зазначено, що формування толерантної поведінки безпосередньо залежить
від атмосфери в навчальному закладі, від особистості викладача, від рівня демократичності та поважності відносин
між викладачами та студентами. Визначено, що система освіти завжди реалізує соціальне замовлення суспільства
на виховання світоглядних позицій і установок молоді. Розкрито сутнісні характеристики толерантності (терпимості) та інтолерантності (нетерпимості). З’ясовано, що вияви терпимості передбачають: рівноправність; взаємоповагу; доброзичливість й терпиме ставлення до представників різних груп і груп загалом; однакові можливості для участі в політичному житті всіх членів суспільства; збереження і розвиток культурної самобутності;
можливість слідувати своїм традиціям. Визначено, що вияви нетерпимості передбачають: образи, глузування;
ігнорування; негативні стереотипи, упередження; етноцентризм; пошук ворога. Схарактеризовано позиції толерантної та інтолерантної поведінки в характеристиці спілкування. Зазначено, що залежно від відносин викладача
до студента, які виявляються у спільній діяльності, виділяють чотири рівні педагогічного спілкування. Зауважено, що толерантність може знаходити свій вияв у педагогічній творчості викладача, який перебуває в постійному творчому пошуку ефективних засобів і шляхів розв’язання проблемних ситуацій, що виникають часто несподівано й спонтанно. Зазначено, що формування громадянської позиції, соціальної активності, емоційної стійкості,
комунікабельності і толерантності сьогодні є умовами успішності реалізації людини в соціальному й особистісному
спілкуванні, у професійній діяльності.
Ключові слова: толерантність, інтолерантність, викладач, аналіз, діяльність, терпимість, нетерпимість, фаховий, поведінка, творчість .

Сьогодні засоби масової інформації, новини, документальні та художні фільми, передачі впливають
негативно, констатуються насильство в суспільстві, тероризм, військові події, криміналізація, катастрофи,
екологічні катаклізми, невтішна інформація про пандемію коронавірусу тощо, водночас частка позитиву
значно знижена. Ці чинники призводять до виникнення напруженості, зростання агресії та нетерпимості
в суспільстві, що особливо позначається на формуванні психологічних установок молодого покоління. Не
можна допустити адаптації й звикання до агресії, тому виникла потреба в новій філософії безпеки, основою
якої стануть толерантні принципи, що базуються не на силі, а на гармонії інтересів, виявах моральності
й духовності. Формування толерантності – одне з актуальних завдань сучасного світу. Водночас актуальним
стає питання наявності толерантності у фаховій практиці сучасних викладачів, бо саме на них покладається
основний тягар відповідальності за виховання памолоді.
Мета статті – аналіз застосування толерантності у професійній діяльності сучасних викладачів.
У науці проблемі толерантності приділяється особлива увага, багато вітчизняних і зарубіжних учених
досліджували цю проблему. Зокрема, зазначена проблема вивчається в контексті міжетнічної взаємодії
та міжкультурної комунікації (Ф. Бацевич, С. Бондирєва, О. Євтух, Л. Ільченко, А. Садохін та інші), педа-
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гогічної взаємодії (Є. Клєпцова, Я. Коломинський, О. Матієнко та інші), соціально-психологічної стійкості
(С. Головін, В. Золотухін, Ю. Іщенко, О. Лурія та інші), комунікативної сфери особистості (О. Асмолов,
Л. Банах, В. Бойко, Б. Гершунський, Л. Журавльова та інші), у контексті професійної підготовки (О. Грива,
О. Саннікова, Ю. Тодорцева, О. Чебикін). Багато зарубіжних досліджень тематично близькі до проблематики толерантності. Це роботи з проблем стресостійкості та соціальної адаптації (С. Кобейс, Р. Раге), механізмів і виявів агресії (А. Басс, Л. Берковіц), національної, релігійної та расової нетерпимості (Т. Адорно,
Т. Нельсон), механізмів емпатії (Е. Еріксон, К. Роджерс) тощо.
Отже, проблема толерантності активно розробляється в науці на сучасному етапі, однак залишається
актуальною і сьогодні потреба аналізу застосування толерантності у професійні діяльності педагогів. Мета
статті – теоретично проаналізувати застосування толерантності у фаховій практиці сучасних викладачів.
Для визначення основного розуміння толерантності необхідно розкрити сутність такої характеристики,
як нетерпимість (інтолерантність), бо розуміння толерантності досягається через з’ясування виявів її протилежності – інтолерантності (або нетерпимості).
Інтолерантність ґрунтується на переконанні «моя система поглядів, мій спосіб життя, група, до якої
належу, стоять вище за інших». Очевидно, що це неприйняття іншого тільки за те, що він виглядає, думає,
вчиняє інакше, що він існує по-іншому. Нетерпимість досить консервативна, вона прагне пригнічувати все,
що не вписується у встановлені межі. Діапазон її результатів досить широкий. Це і звичайна неввічливість,
і зневажливе ставлення до оточення, й умисне приниження людей [14].
Проведімо аналіз толерантності (терпимості) й інтолерантності (нетерпимості). Вияви терпимості передбачають: рівноправність; взаємоповагу; доброзичливість й терпиме ставлення до представників різних груп
і груп загалом; однакові можливості для участі в політичному житті всіх членів суспільства; збереження
і розвиток культурної самобутності; можливість дотримуватися своїх традицій.
Вияви нетерпимості передбачають: образи, глузування; ігнорування (відмова у визнанні, бесіді); негативні стереотипи, упередження (складання думки про людину на основі лише негативних характеристик);
етноцентризм (оцінка життєвих явищ через цінності і традиції своєї групи як кращої, еталонної порівняно
з іншими); пошук ворога (перенесення провини за свої проблеми на інших) [14, с. 217].
Розподіл на толерантну й інтолерантну особистість досить умовний, проте схильність виявляти себе так
чи так може з часом стати стійкою рисою характеру людини. Можна констатувати, що особистість розвивається у двох напрямах: перший характеризує доброзичливе ставлення до світу, знання себе й визнання
інших, другий визначає уявлення про унікальність своєї особистості, що віддає перевагу сильній владі.
Нетерпимість воліє пригнічувати, аніж переконувати. Як зазначає В. Золотухін, стратегія пригнічення
простіша, бо вона не вимагає творчих зусиль, а використовує відпрацьовану технологію, консерватизм
і стабільність, тому інтолерантність не сприймає жодних нововведень, інновацій, адже вони відкидають
або змінюють старі моделі й руйнують налагоджені механізми поведінки, вносять сум’яття, змушують
думати [8, с. 76].
В інтолерантному спілкуванні вплив однієї людини на іншу асоціюється зі здатністю підпорядковувати
та маніпулювати. Маніпулятор приховує свої почуття, прагне контролювати оточення й управляти ними,
бачить у навколишніх тільки те, що хоче, не довіряє ні собі, ні іншим, перекладає відповідальність за свої
вчинки на інших людей.
На відміну від толерантного спілкування, де здатність впливати на іншу людину розуміється як уміння
розширювати контакти, що побудовані на взаємодії та співпраці, у контексті інтолерантності все зводиться
до прагнення заволодіти людиною або ситуацією.
Для інтолерантної позиції характерні: нотації, незадоволення, підкреслено емоційно-дратівливе забарвлення висловлювань, поблажливість, насмішка, негативні оцінки. Вченими психологами та педагогами
встановлено, що від 60 до 80 % інформації людина отримує через невербальні (немовні) засоби спілкування,
причому «читати» їх треба в сукупності, а не аналізувати окремо. Часто міміка, жести й інтонації краще прояснюють справжню позицію мовця, ніж зміст його промови [3, с. 16].
Інтолерантну поведінку, на думку Л. Мітіної, можна виявити, коли: звучать осудження, поблажливі й критичні інтонації, виявляється гордовитість, надупевненість; похмуре, незадоволене, занепокоєне обличчя
(погляд поверх окулярів, хмурить брови, зітхає); у людини переважають закриті пози [12, с. 15].
На жаль, сьогодні дедалі частіше трапляються вияви інтолерантної поведінки учасників освітнього процесу. Аналіз педагогічної літератури показав, що залежно від ставлення викладача до студента, що виявляються у спільній діяльності, можна виділити чотири рівні педагогічного спілкування.
Перший: рівень маніпулювання. Один із тих, хто спілкується розглядає іншого як засіб або перешкоду
в реалізації своєї діяльності, приховуючи до того ж власні почуття і бажання (викладач маніпулює студентом).
Другий: рівень ігнорування. Одна людина враховує наявність іншої, але не визнає за нею самоцінності
й прагне заблокувати її самостійність у діяльності (як викладач не помічає студента, так і той може не сприймати викладача).
Третій: рівень нормативного (рольового) спілкування. Кожен із тих, хто спілкується, визнає право на
існування іншого та його діяльності, намагаючись погоджувати спільні дії й виробляти обов’язкові для виконання сторін норми спілкування (викладач і студент визнають необхідність взаємодії).
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Четвертий: рівень морального спілкування. Комуніканти враховують особливості одне одного й орієнтуються на процес і результат спільної діяльності, яка побудована на вільній згоді, обговоренні варіантів і пропозицій кожного учасника (тут зазначається не тільки визнання взаємодії, а й реалізація її на практиці – як
із боку викладача, так і з боку студента) [13].
За словами Г. Безюлевої, у представленій класифікації перші два рівні належать до інтолерантного способу взаємодії, третій рівень характеризується толерантною, але нейтральною позицією сторін, четвертий
свідчить про толерантну, активну й доброзичливу позицію прийняття партнерами одне одного [2, с .28].
Перебуваючи в тій чи тій ситуації, людина приймає позицію на рівних або іде в домінування (інтолерантна позиція), відводячи іншому роль підлеглого. Зіставляючи ці дві групи факторів (домінування – підпорядкування), (толерантність – інтолерантність), виявляють індивідуальні стилі спілкування [6, с. 167].
Потрібно зауважити, що толерантність може знаходити свій вияв у педагогічній творчості викладача.
Одне і теж заняття конкретної теми не проходить однаково в різних навчальних групах. Індивідуальність
студентів, рівень їхньої підготовленості, труднощі в сприйнятті інформації та нових знань призводять до
потреби педагога на ходу перебудовувати навчальний процес і систему взаємодії зі студентами. Викладач
перебуває в постійному творчому пошуку ефективних засобів і шляхів розв’язання проблемних ситуацій,
що виникають часто несподівано й спонтанно. Отже, розгляньмо процес творчості і взаємозв’язок творчості
та толерантності на прикладі педагогічної діяльності.
Перше питання, на яке треба відповісти: у чому специфіка творчої діяльності та її відмінність від будьякої іншої відтворювальної діяльності й форми вияву активності.
Існують дві форми людської активності (творчість і діяльність), що мають своєрідні особливості. Діяльність виникає внаслідок зовнішніх або внутрішніх раціональних причин. Вона здійснюється свідомо,
людина усвідомлює її мотиви, засоби й цілі. Основною ознакою вважається відповідність мети діяльності
її результату або продукту. Коли мета досягнута, діяльність закінчується. Для творчості ж характерна певна
неузгодженість мети і результату, до того ж отримання «побічного» продукту є значущим результатом творчості. Для творчої людини найбільшу цінність становить нове і незвичайне, тоді як для нетворчого – результати досягнення мети, а не новизна [11, с. 68].
Розвиток творчого потенціалу людини, виховання здібностей до адекватної поведінки в невідомих заздалегідь предметних і соціальних ситуаціях виходить у педагогіці на перший план. Поєднання в людині пізнавальної, творчої активності і мотиваційних характеристик в їхній єдності дає змогу зробити висновок про
наявність толерантності та інтолерантності.
Природа творчої активності ґрунтується на ініціативі, для якої в реальному житті буває досить складно
виявити мотив. Однак навіть якщо мотив замаскований, варто мати на увазі, що мотиваційна значущість
зумовлює внутрішню активність людини [11, с. 102].
Дослідниця Д. Богоявленська виявила рівні творчої активності:
– найнижчий стомлений рівень,
– евристичний
– вищий – креативний [4, с. 53].
Перший рівень характеризує людину як не досить пристосовану до зовнішнього середовища. Цей рівень
умовно називається пасивним, відповідає інтолерантності особистості, оскільки людина залишається
в межах заданого або спочатку знайденого для себе способу дії, за основу береться власний спосіб думок,
дій, який заважає сприймати різноманітність сучасного навколишнього світу. У цьому разі активізація діяльності людини відбувається завдяки зовнішнім стимулам (позитивна оцінка, матеріальна винагорода).
Перебуваючи на другому рівні, людина добре пристосована до зовнішнього середовища й виявляє інтелектуальну активність, що не стимульована зовнішніми чинниками й суб’єктивною оцінкою. Маючи досить
надійний спосіб рішення, людина аналізує свою діяльність, знаходячи нові, оригінальні способи емпіричним шляхом. Цей рівень відповідає вияву толерантних якостей особистості індивіда.
Третій рівень характеризується прагненням людини не тільки пристосуватися до зовнішнього середовища, а й змінити її відповідно до своїх захоплень і потреб. Перетворювальна діяльність будується на
активності, ініціативі, генерації нових ідей і стимулюється не зовнішніми, а внутрішніми мотивами людини.
І в цьому разі можна говорити про вияв як толерантних, так і інтолерантних якостей особистості, які
залежать від моральної основи людини. Якщо в процесі перетворення навколишнього світу переважає
власне «Я» людини без орієнтації на оточення, то спостерігаються інтолерантні вияви. Перетворення, що
здійснюються людиною на основі прийняття дійсності й індивідуальності інших людей, характеризують її
як толерантну особистість [13, с. 57].
Висновки. Отже, дослідження показують, що люди, орієнтовані на перемогу над суперником, мають
так само перший рівень творчої активності. Ці люди активно залучаються в ситуацію суперництва:
прагнення виграти переважає в них настільки, що сам собою матеріал їхньої діяльності не становить
для них великого інтересу. Люди, що мають другий і третій рівні творчої активності з вираженою пізнавальною спрямованістю, не відчувають конфлікту в ситуації суперництва, рівень їхньої інтелектуальної активності водночас не знижується. Людина, яка відрізняється рівнем знань, інтелектом,
досвідом від інших, повинна бути терпимою і вчитися приймати й переносити обмежені можливості
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оточення. Ми вважаємо, що саме таке застосування толерантності повинно бути у фаховій практиці
сучасних викладачів.
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Hnatovska K. S. Theoretical analysis of the application of tolerance in the professional practice of modern teachers
The article analyzes the application of tolerance in the professional activities of modern teachers. It was found
that the issue of tolerance as a quality of teachers’ personality becomes important, because they bear the main burden
of responsibility for the education of the younger generation. The content of tolerant qualities is determined by the ability
of the individual to morally determined choices, the orientation of his character traits, the influence of the environment,
commitment to certain ideas. It is noted that the formation of tolerant behaviour directly depends on the atmosphere in
the school, on the personality of the teacher, on the level of democracy and respect for the relationship between teachers and students. It is determined that the education system always realizes the social order of society for the education of worldviews and attitudes of young people. The essential characteristics of tolerance (tolerance) and intolerance
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(intolerance) are revealed. It was found that manifestations of tolerance include: equality; mutual respect; friendliness
and tolerance towards representatives of different groups and groups in general; equal opportunities for participation
in the political life of all members of society; preservation and development of cultural identity; opportunity to follow
their traditions. It is determined that the manifestations of intolerance include: insults, ridicule; disregard; negative
stereotypes, prejudices; ethnocentrism; search for the enemy. Positions of tolerant and intolerant behaviour in the characteristics of communication are characterized. It is noted that depending on the teacher-student relationship, which is
manifested in joint activities, there are four levels of pedagogical communication. It is noted that tolerance can find its
expression in the pedagogical work of the teacher, who is in constant creative search for effective means and ways to solve
problem situations that often arise unpredictably and spontaneously. It is noted that the formation of civic position, social
activity, emotional stability, sociability and tolerance, today are the conditions for the success of human realization in
social and personal communication, in professional activities.
Key words: tolerance, intolerance, teacher, analysis, activity, tolerance, intolerance, professional, behaviour,
creativity.
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Грицаєнко Л. М.
ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
У статті розглядається впровадження принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти України в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. У роботі аргументовано актуальність цього питання, враховуючи інтеграцію національної системи вищої освіти в загальноєвропейський науковий та освітній простір і нормативні
документи Міністерства освіти і науки України й Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
У статті проведено дослідження офіційних сайтів закладів вищої освіти України, де в доступі до публічної інформації розміщено нормативно-правову базу: кодекси, положення, декларації, пам’ятки академічної доброчесності
та інші документи. У них задекларовано високі стандарти професійної етики, моральні цінності, принципи академічної доброчесності, права та обов’язки учасників освітнього процесу, процедури дотримання академічної культури.
Заклади вищої освіти сприяють популяризації принципів академічної доброчесності насамперед через імплементацію
політики у внутрішню культуру якості; використовують відповідні технологічні рішення як інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності.
Враховуючи досвід Київського національного університету технологій і дизайну, проаналізовано впровадження
принципів академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти через реалізацію програм стратегічного розвитку, у яких академічна доброчесність є одним з основних інструментів забезпечення якості
вищої освіти. У програмах стратегічного розвитку університету розроблено процедури та заходи щодо формування
академічної культури, дотримання професійних та етичних стандартів, поліпшення якості кадрового забезпечення
шляхом підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, інтернаціоналізації освіти, академічної мобільності учасників освітнього процесу. Акцент зроблено на перегляді та моніторингу освітніх
програм відповідно до стандартів вищої освіти та ринку праці; на інформаційно-технічному забезпеченні освітньої
діяльності, на функціонуванні системи запобігання та виявлення академічного плагіату та об’єктивному оцінюванні
результатів навчання здобувачів вищої освіти.
У роботі вказується на необхідність дотримання принципів академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу; зазначено, що морально-етичні цінності, задекларовані академічною спільнотою, є ключовими під час
формування конкурентоспроможного фахівця, підвищення іміджу закладу вищої освіти на міжнародному рівні.
Ключові слова: академічна доброчесність, академічна культура, заклади вищої освіти, принципи академічної
доброчесності, учасники освітнього процесу, система внутрішнього забезпечення якості освіти.

З євроінтеграційними процесами в системі вищої освіти актуальності набуває питання академічної доброчесності як вимога сьогодення, запорука якісної освіти, зростання іміджу української вищої освіти на міжнародному освітньому ринку. Дотримання принципів академічної доброчесності та їх впровадження в освітню,
наукову, мистецьку, інноваційну діяльність закладів вищої освіти (ЗВО) є на часі, про що свідчить лист Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 р. № 1/9-607, адресований керівникам закладів вищої освіти.
Міністерство освіти і науки України у співпраці з Американськими радами з міжнародної освіти, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та за підтримки Посольства США в Україні реалізовує
впродовж 2020–2022 років проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти». Одним з основних
завдань проєкту є надання підтримки закладам вищої освіти у частині інституційної розбудови окремих елементів якості освіти та академічної доброчесності, зокрема пов’язаних із критеріями оцінювання здобувачів
вищої освіти, із запобігання таким порушенням, як: списування, академічний плагіат, самоплагіат тощо [2].
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Нині поширенню моральних та етичних цінностей в освітньо-науковій спільноті сприяють «Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розроблення та впровадження університетської системи забезпечення
академічної доброчесності», розроблені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
У документі запропоновано «…блоки університетської системи забезпечення академічної доброчесності:
1) нормативна база, яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів академічної
доброчесності в науковий та освітній процеси, заходи з забезпечення дотримання принципів академічної
доброчесності, процедури запобігання та боротьби з порушеннями принципів академічної доброчесності;
2) структурні підрозділи та уповноважені комісії, які забезпечують популяризацію принципів академічної доброчесності, їх впровадження в освітньо-наукову діяльність ЗВО, а також виконують наглядову
та контролюючу функцію;
3) інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в університеті;
4) інструменти впровадження принципів академічної доброчесності в освітню і наукову діяльність університету, які несуть просвітницьку функцію та за допомогою яких стає можливим запобігти випадкам
порушення принципів академічної доброчесності;
5) інструменти контролю додержання академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності ЗВО»
[6, с. 101–102].
Отже, питання якості освіти та академічної культури, дотримання етичних норм всіма учасниками освітнього процесу ЗВО є актуальним, оскільки академічна доброчесність є основою, гарантом підготовки конкурентоспроможного фахівця, «нового українця, для кого життєва доброчесність, обстоювання принципів
і цінностей, дотримання правових норм будуть не красивими словами, а його головним активом, невід’ємною
умовою самореалізації… фундаментом зрілості та збереження його людської гідності» [2]. Академічна
доброчесність має стати сутністю кожної особистості, домінантою, етичним регулятором думок, слів і дій.
Питання академічної культури, професійної етики в системі забезпечення якості вищої освіти багатоаспектне і має досить широке висвітлення у науковій літературі. Ціннісно-етичний аспект академічної
доброчесності як прояв професійної культури в академічному середовищі розглянуто в працях: І. Зязюна,
В. Кременя, І. Беха, Н. Маслової, О. Єрохіної, Т. Добка, С. Рика, В. Турчиновського, С. Гончаренка та ін.
Академічній доброчесності як інструменту забезпечення якості вищої освіти, фундаменту формування
сучасного конкурентоспроможного фахівця приділена увага у працях вчених: Т. Фінікова, А. Артюхова,
В. Лугового, Н. Сорокіної, І. Дегтярьової, О. Слюсаренко, Ж. Таланової, В. Астахової, Я. Тицької, В. Сацика,
О. Семеног. Академічна нечеснісність, як зазначає В. Сацик, «великою мірою нівелює саму цінність освіти,
сприяє фальсифікації вищої школи й тим самим зменшує її внесок у суспільно-економічний розвиток. …університетська освіта без дотримання етичних принципів залишатиметься не більше, як напівдиким освітнім
полем, де панують невігластво, обман, корупція…» [7].
На основі аналізу наукових праць із проблеми дослідження, встановлено, що приділена значна увага
сутності поняття, походження терміну «академічна доброчесність»; дотримання академічної доброчесності,
професійної етики в освітньому та науковому середовищі, проаналізовано у правовому аспекті види відповідальності за недотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу; розглянуто етику
взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі ЗВО, досвід поширення академічної доброчесності
у зарубіжних університетах, наукових установах. Проте, незважаючи на значну кількість наукових публікацій, залишається недостатньо вивчене питання реалізації, втілення задекларованих принципів академічної
доброчесності через процедури, заходи у систему якості вищої освіти.
Мета статті – дослідити впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес через
визначені процедури й заходи в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Морально-етичні цінності академічної культури були сформульовані у 2004 році в Бухарестській Декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі: «…ключовими цінностями академічної спільноти є чесність, довіра, прямота, повага, відповідальність і підзвітність. Ці цінності життєво необхідні для
забезпечення ефективності і якості викладання і дослідницької діяльності…» [1]. Відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» академічна доброчесність є сукупністю етичних принципів та «правил, якими
мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [4]. Дотримання науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами
вищої освіти етичних норм, моральних цінностей, визнаних академічною спільнотою, сприяє створенню
необхідних умов для підготовки високопрофесійних фахівців, а отже отримання здобувачами якісної, конкурентоспроможної освіти.
Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення гарантій якості вищої освіти (ESG) складаються з трьох розділів: внутрішнього забезпечення якості, зовнішнього забезпечення якості та забезпечення
якості у діяльності агенцій із зовнішнього забезпечення якості. Закон України «Про вищу освіту» визначає
систему забезпечення якості вищої освіти також як триєдину задачу. Якість вищої освіти – це «відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам
вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересо-
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ваних сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього
забезпечення якості» [4].
У контексті дослідження ми розглянемо систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка
передбачає здійснення таких процедур і заходів:
– «…здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО
та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті ЗВО;
– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема самостійної
роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
– забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, зокрема створення
і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату» [4].
Вищевказані процедури й заходи реалізуються через базові принципи академічної доброчесності: законності та верховенства права; чесності й порядності; рівності та соціальної справедливості; відкритості
і прозорості; академічної свободи та соціальної відповідальності; професіоналізму та компетентності; самовдосконалення і саморозвитку; підзвітності; науковості; гуманізму, демократизму; патріотизму; справедливості й толерантності; інтеграції у міжнародний освітній і науковий простір (інтернаціоналізації); поваги
та взаємної довіри; нетерпимості щодо недотримання правил і норм академічної доброчесності (нульова
толерантність) та ін. Заклади вищої освіти сприяють утвердженню моральних норм та етичних цінностей,
впроваджуючи їх у освітню, наукову, інноваційну та професійну діяльність.
Для реалізації задекларованого принципу відкритості і прозорості на сайтах ЗВО у доступі до публічної інформації розміщені кодекси, положення, декларації, пам’ятки академічної доброчесності, у яких
регламентовані політика, стандарти і процедури дотримання академічної культури. Ось незначний перелік
документів, розміщених на офіційних вебсайтах: «Кодекс академічної доброчесності в Національній академії державного управління при Президентові України», «Кодекс академічної доброчесності Київського
національного університету технологій та дизайну», «Кодекс академічної доброчесності Запорізького національного університету», «Кодекс академічної доброчесності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», «Кодекс академічної доброчесності Житомирського державного університету імені Івана
Франка», «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і природокористування України», «Положення про академічну доброчесність в Ужгородському національному університеті», «Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками
та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», «Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного
працівника Київського університету імені Бориса Грінченка», «Декларація про академічну доброчесність
студента, аспіранта, докторанта Київського університету імені Бориса Грінченка» та ін. У цих документах
задекларовані високі стандарти професійної етики, моральні цінності, етичні принципи, права та обов’язки
учасників освітнього процесу. Проте кожен документ є унікальним, бо «кожна інституція використовує певний набір універсальних норм, нерідко розширюючи його позиціями, що походять з її власного досвіду» [8],
продовжуючи сформовані культурні традиції, підтримуючи власну корпоративну культуру.
На виконання статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про
освіту» на вебсайтах ЗВО також оприлюднюються документи (освітні програми, ступені вищої освіти, кваліфікації тощо) та певна інформація відповідно до вказаного переліку [5].
У закладах вищої освіти України розробляються програми стратегічного розвитку, які спрямовані на
забезпечення якості освітньої діяльності та дотримання принципів академічної доброчесності. Зокрема,
у Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) розроблена та функціонує «Програма забезпечення якості підготовки фахівців на 2019–2023 роки» (Програма), у якій академічна доброчесність є одним з основних інструментів забезпечення якості вищої освіти. Акцент зроблено на перегляд
та моніторинг освітніх програм відповідно до стандартів вищої освіти та ринку праці; на інформаційнотехнічне забезпечення освітньої діяльності для впровадження нових форм та методів, перевірки робіт на
плагіат, об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. У Програмі розроблено
заходи щодо формування академічної культури, дотримання професійних та етичних стандартів, а також
поліпшення якості кадрового забезпечення через підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних
і педагогічних працівників, академічну мобільність учасників освітнього процесу. Отже, «Програма забезпечення якості підготовки фахівців на 2019–2023 роки» спрямована на підтримку внутрішньої системи цінностей, традицій, політики з якості, які визначають ефективність освітньої діяльності університету.
«Програма інтернаціоналізації Київського національного університету технологій та дизайну на
2019–2023 роки» ініціює заходи, спрямовані на розширення міжнародних партнерських відносин, реалізацію міжнародних освітніх та науково-дослідних проєктів, академічну мобільність наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. У ній визначені стратегічні завдання, скеровані на інтер-
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націоналізацію освітньої, наукової діяльності, організаційне забезпечення цього напряму та вказана система
індикаторів оцінювання досягнень реалізації Програми.
Принцип рівності та соціальної справедливості реалізується через рівний доступ до освіти, до користування бібліотечним фондом, електронними освітніми ресурсами у модульному середовищі освітнього
процесу КНУТД на базі платформи Moodle та інших Інтернет ресурсів. В інформаційному пакеті ЄКТС для
здобувачів вищої освіти є ряд нормативно-правових положень, ухвалених Вченою радою КНУТД, у яких
прописані як вимоги дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, так і процедури
апеляції підсумкового контролю та атестації.
З метою ефективного управління освітнім процесом та реалізації принципу підзвітності в Київському національному університеті технологій та дизайну функціонують інформаційні підсистеми: «Модульне середовище освітнього процесу», «Електронний університет», «Деканат» тощо. Для ефективної системи запобігання
та виявлення академічного плагіату, з метою перевірки дотримання правил і норм академічної доброчесності
в наукових працях здобувачів вищої освіти використовується електронна програма «Антиплагіат».
Для забезпечення прозорості і об’єктивності оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у КНУТД
розроблено і впроваджено в роботу автоматизовану систему обліку навчальної роботи здобувачів вищої
освіти – «Електронний журнал обліку успішності студентів». «Електронний журнал забезпечує можливість
регулярної діагностики результатів навчання та оперативного реагування на неуспішність окремих студентів, визначення рейтингу здобувачів вищої освіти та підготовки інформації для ухвалення рішень щодо вдосконалення якості освітнього процесу» [3, с. 116].
Важливо, щоб реалізація принципів академічної доброчесності відбувалася на всіх рівнях і у всіх структурних підрозділах закладів вищої освіти. Проте центральними фігурами освітнього процесу є науковопедагогічний працівник і здобувач вищої освіти. Професійна діяльність викладача повинна бути еталоном етичної поведінки, академічної культури, скерованої не лише на утвердження високих професійних
та етичних стандартів, а й на протидію таким формам недоброчесності, як: фальсифікація, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання тощо. «Говорити про нову якість української освіти та українського суспільства можна буде лише тоді, коли високий рівень прочитаної лекції викладача, його рівень неупередженості та етичної непохитності слугуватиме взірцем для студентів під час формування їхнього характеру
та фаховості» [2]. Науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти повинні не лише знати, розуміти
та дотримуватись основних принципів академічної доброчесності, а й прагнути донести здобувачам знання
та навички академічного письма; мають володіти методами, прийомами впровадження їх в освітній процес. У робочій програмі навчальної дисципліни, силабусі прописувати політику щодо академічного плагіату; розробляти чіткі вимоги до виконання різних видів завдань, проєктів, звітів, графічних, розрахункових,
дипломних робіт; результати навчання мають бути діагностичні, однозначні, вимірювальні критерії оцінювання, які дозволяють чітко окреслити зміст вимог до здобувача вищої освіти.
Для оцінки ефективності роботи науково-педагогічних працівників Київського національного університету технологій та дизайну оприлюднено на офіційному вебсайті «Положення про рейтингове оцінювання
діяльності науково-педагогічних працівників КНУТД» та розроблено електронну систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників за результатами роботи у звітному році.
З метою запровадження академічної доброчесності в освітню практику, реалізації принципів: науковості, професіоналізму та компетентності, саморозвитку та самовдосконалення особистості – учасники
освітнього процесу беруть участь у конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, симпозіумах,
форумах, у дослідницьких проєктах, олімпіадах, круглих столах, наукових семінарах, вебінарах, зокрема
в обговоренні етичних питань. Індивідуальність, креативність здобувачів вищої освіти розвивається у творчих конкурсах, наукових гуртках та гуртках художньої самодіяльності, в спортивних секціях та спортивних
змаганнях тощо.
Висновки. Отже, впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес через визначені процедури і заходи у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти – це поетапна, щоденна
і постійна праця адміністрації, наукового, викладацького складу, здобувачів вищої освіти.
Заклади вищої освіти сприяють популяризації принципів академічної доброчесності насамперед через
імплементацію політики у внутрішню культуру якості; використовують відповідні технологічні рішення як
інструменти протидії порушенням академічної доброчесності – це, в першу чергу, функціонування системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
Дотримання моральних норм та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності закладів
вищої освіти спрямовано на створення позитивного морального клімату в колективі, на самореалізацію,
самовдосконалення особистості, формування конкурентоспроможного фахівця, підвищення іміджу закладу
вищої освіти та розкриття творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу.
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Hrytsaenko L. M. Principles of academic integrity the internal security system quality of education
The article considers the implementation of the principles of academic integrity in higher education institutions of Ukraine in
the system of internal quality assurance of higher education. The urgency of this issue is argued in the paper, taking into account
the integration of the national system of higher education into the European scientific and educational space and regulations
of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Agency for Quality Assurance in Higher Education.
The article examines the official websites of higher education institutions of Ukraine, where access to public information
contains the regulatory framework: codes, regulations, declarations, monuments of academic integrity and other documents.
They declare high standards of professional ethics, moral values, principles of academic integrity, rights and responsibilities
of participants in the educational process, procedures for adherence to academic culture. Higher education institutions promote
the principles of academic integrity primarily through the implementation of policies in the internal culture of quality; use
appropriate technological solutions as tools to counter violations of academic integrity.
Taking into account the experience of Kyiv National University of Technology and Design, the implementation of the principles of academic integrity in the internal quality assurance system of higher education through the implementation of strategic development programs, in which academic integrity is one of the main tools for quality assurance in higher education.
The strategic development programs of the university develop procedures and measures for the formation of academic culture,
compliance with professional and ethical standards, improving the quality of staffing through training of scientific, scientific,
pedagogical and pedagogical staff, internationalization of education, academic mobility of participants in the educational process. Emphasis is placed on reviewing and monitoring educational programs in accordance with higher education and labor
market standards; on information and technical support of educational activities, on the functioning of the system of prevention
and detection of academic plagiarism and objective evaluation of learning outcomes of higher education.
This work emphasizes the need to adhere to the principles of academic integrity by all participants in the educational process; It is noted that the moral and ethical values declared by the academic community are key in the formation of a competitive
specialist, raising the image of higher education institutions at the international level.
Key words: academic integrity, academic culture, institutions of higher education, principles of academic integrity, participants in the educational process, system of internal quality assurance of education.
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Гулич М. М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
У статті акцентовано увагу на актуальній потребі формування готовності майбутніх учителів ІМ до роботи
з обдарованими дітьми як спеціально організованої професійної діяльності. Зокрема, наголошено, що, незважаючи на
науковий доробок, присвячений питанням професійної підготовки майбутніх учителів ІМ, існує потреба дослідження
шляхів оновлення змісту навчання та технологій навчання студентів у ЗВО.
Сформульовано дефініцію поняття «готовність майбутнього вчителя іноземної мови до роботи з обдарованими
дітьми», яка визначається автором як стан сформованої компетентності фахівця, що інтегровано відтворює рівень
морально-психологічної, теоретичної і практичної готовності та наявності особистісних професійних якостей, необхідних для ефективної роботи з обдарованими учнями.
Визначено ключові принципи професійної підготовки майбутніх учителів ІМ, а саме принцип цільової спрямованості, системності, науковості, взаємодії навчального процесу та позааудиторної діяльності, практичної спрямованості, особистісно-орієнтованого підходу.
На основі проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури та власного досвіду викладання виокремлено
такі педагогічні умови підготовки майбутніх учителів ІМ до роботи з обдарованими учнями, як збагачення навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін інформацією щодо сутності, змісту, структури обдарованості та технологій роботи з обдарованими учнями у професійній діяльності майбутнього вчителя; посилення практичної спрямованості навчального процесу та створення професійно зорієнтованого мотиваційного середовища; забезпечення
інтегративного підходу до процесу підготовки майбутніх учителів ІМ, у якому взаємодіють певні форми та методи
аудиторної й позааудиторної навчально-виховної діяльності.
Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні вчителі іноземної мови, обдарованість, принципи, заклади вищої освіти.

У сучасному українському суспільстві зростає потреба в особистостях неординарних, креативних,
здатних нестандартно розв’язувати поставлені завдання й формулювати нові, перспективні цілі. Це зумовлюється усвідомленням суспільства людського «потенціалу» як найважливішої передумови й основного
ресурсу свого розвитку; пришвидшенням динаміки життя, безліччю проблем, розв’язання яких вимагає
величезних інтелектуальних зусиль; вимогами соціуму до професійної діяльності особистості, яка повинна
бути творчою, активною, соціально відповідальною, освіченою та інтелектуально розвиненою. Талановиті,
здібні особистості – це потужний ресурс суспільного розвитку, інтелектуальна еліта, здатна забезпечити
нашій країні соціальний та культурний розвиток. Проблеми розвитку і виховання обдарованих дітей залежить від рівня підготовки фахівців, оскільки в освітньому просторі формуються якісно нова парадигма
освіти. Підготувати кваліфікованого спеціаліста, що вирізняється високим рівнем творчості та професіоналізмом, володіє особистою моральною позицією та є різнобічно компетентним є першочерговим завданням
закладів вищої освіти України. У цьому ракурсі актуальності набуває проблема якісної професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи з талановитою молоддю.
На державному рівні приділяється відповідна увага створенню умов навчання та розвитку здібностей
обдарованої молоді. Верховною Радою України та Президентом України видано низку нормативно-правових
актів (Конституція України, Закон України «Про освіту», Цільова комплексна програма «Вчитель», Національна програма «Діти України», Програма розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента України
«Про державну підтримку обдарованої молоді», Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти у ХХІ столітті», проєкт «Обдарованість»), які спрямовані на створення загальнонаціональної
системи виявлення та підтримки обдарованої молоді, набуття нею знань і навичок у певних галузях діяльності, розвиток та реалізацію творчих здібностей.
У сучасних наукових дослідженнях усебічно та комплексно аналізується питання підготовки майбутніх
учителів ІМ до професійної діяльності, які, зокрема, є предметом досліджень В. Безлюдної, О. Бігич, В. Дьоміної, Л. Калініної, І. Костікової та інших.
Професійну підготовку майбутніх учителів до роботи з талановитими дітьми аналізують у своїх наукових розвідках О. Антонова, О. Бочарова, М. Шемуда та інші. Проте в реалізації навчання обдарованих дітей
часто трапляються певні недоліки, пов’язані з недостатнім рівнем готовності майбутнього вчителя ІМ до
здійснення відповідної діяльності.
Мета статті ˗ виокремити та проаналізувати педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх учителів ІМ до роботи з обдарованими дітьми.
Можна констатувати, що ефективно та повноцінно взаємодіяти з обдарованими учнями зможе така ж
талановита та креативна особистість вчителя-наставника, який не знехтує можливістю адекватно оцінити
та підтримати свого талановитого підопічного.
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О. Бочарова, усебічно досліджуючи проблему обдарованості, зазначає, що необхідною умовою підготовки такого фахівця є створення в закладі вищої освіти цілісної, самокерованої системи для виявлення,
підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованих студентів. Цього можна досягти впровадженням
педагогічних технологій навчання, заснованих на активізації, індивідуалізації та диференціації творчої
діяльності студентів [2].
Ми цілком погоджуємося з думкою вченої щодо необхідності здійснення спеціальної підготовки вчителів
до роботи з обдарованими учнями, адже часто педагоги, маючи лише загальну професійну підготовку, не
володіючи відповідними методиками діагностики, керуються лише власними здогадами у взаємодії з талановитими дітьми. Логічним є твердження про те, що процес професійної підготовки майбутніх учителів ІМ
у закладах вищої освіти має сприяти повноцінному вияву й розвитку їхніх здібностей та набуття високого
рівня професіоналізму й готовності до здійснення відповідної діяльності [2].
На основі аналізу наявних у педагогічній теорії підходів до поняття готовності майбутніх педагогів до
професійної діяльності, аналізу її практики ми сформулювали сутність цього поняття та визначили його
складники. Ми трактуємо професійну готовність майбутніх учителів ІМ до роботи з обдарованими дітьми
як стан сформованої компетентності, що інтегровано відтворює рівень морально-психологічної, теоретичної й практичної готовності та наявності особистісних професійних якостей, необхідних для ефективної
роботи з обдарованими учнями.
Морально-психологічна готовність відтворює усвідомлення студентами важливості роботи з обдарованими дітьми, зацікавленість цим напрямом діяльності. Теоретична готовність – це володіння інтегрованими
системними знаннями з різних навчальних дисциплін. Практична готовність означає сформоване володіння
комплексом різноаспектних (аналітичних, прогностичних, гностичних, комунікативних, організаторських)
умінь і навичок, необхідних для практичної реалізації різних функцій, форм, видів і методів професійної
діяльності. До особистісних якостей належать емпатія та повага до дітей, відповідальність, комунікабельність, толерантність, тактовність, ерудованість, полікультурність тощо.
Панівну роль у формуванні професійної готовності майбутніх учителів ІМ до роботи з обдарованими
дітьми у навчально-виховній діяльності ЗВО відіграє дотримання в ній певних принципів, на основі яких
визначаються педагогічні умови.
Нами виокремлено принципи цільової спрямованості, системності, науковості, взаємодії навчального
процесу та позааудиторної діяльності, практичної спрямованості, особистісно-орієнтованого підходу. Розгляньмо їх змістову сутність.
Принцип цільової спрямованості. Зважаючи на наведені концептуальні положення, ми визначили суть
принципу цільової спрямованості: «Принцип цільової спрямованості у професійній підготовці майбутнього
вчителя ІМ до роботи з обдарованими дітьми означає, що мета цього виду діяльності повинна обов’язково
передбачатись і реалізовуватись під час вивчення фахових дисциплін через різні види навчально-управлінської
діяльності, навчально-методичної документації, літератури та форми і методи навчально-виховного процесу».
Принцип системності в підготовці педагога до роботи з обдарованими учнями тісно пов’язаний із попереднім принципом, який виступає системоутворювальним чинником у системі професійної підготовки
фахівців [5, с. 232].
Суть цього принципу полягає в тому, щоб забезпечувалися внутрішні взаємозв’язки між різними частинами системи підготовки за схемою наскрізного впровадження: мета, конкретні завдання, зміст, технологія,
результат. Важливими в цьому є міжпредметні зв’язки у викладанні різних психологічних, загальнопедагогічних, лінгвістичних дисциплін, обов’язкових і вибіркових. Системний підхід повинен гарантувати готовність майбутнього фахівця виконувати різні функції: аналітико-прогностичну, організаційно-управлінську,
психологічну, педагогічну та інші.
Принцип науковості. Важливу роль в організації підготовки студентів до роботи з обдарованими учнями
відіграє принцип науковості. Він вимагає того, щоб увесь процес навчання студентів будувався на міцному
фундаменті сучасних наукових теоретичних положень філософії, соціології, психології, педагогіки, усього
комплексу дисциплін загальнотеоретичного, спеціального, прикладного характеру, де, безумовно, ядром
усієї професійної підготовки є психолого-педагогічна та методична підготовка вчителя ІМ до роботи з обдарованими дітьми. Важливо, щоби зміст навчання з кожного навчального предмета відповідав логіці та системі, властивих тій чи іншій науці,
Суттєво, щоб теоретичні знання розглядалися в єдності з аналізом сучасної педагогічної практики виховання, мали практичну спрямованість і реально слугували ефективному розв’язанню актуальних завдань,
творчому підходу до аналізу та розв’язання різних ситуацій у роботі з обдарованими учнями.
Принцип взаємодії навчального процесу з позааудиторною діяльністю. Саме навчальний процес відіграє
пріоритетну роль в озброєнні майбутніх учителів ІМ науковими знаннями про значення, завдання й технології роботи з талановитими учнями, формує необхідні практичні навички. Але можливості навчальновиховної діяльності у ЗВО для здійснення зазначених вище завдань значно ширші, ніж тільки навчальної
аудиторної діяльності [5, с. 232].
Важливим поглиблювальним засобом може і повинна виступати спеціально організована позааудиторна
діяльність. Через її різні форми доцільно поглиблювати знання студентів, формувати інтерес до роботи
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з обдарованими дітьми, головне – активно та цілеспрямовано долучатися до різних форм роботи з цією
категорією дітей, зокрема, через гурткову та клубну діяльність [5, с. 234].
Принцип практичної спрямованості сприяє наданню засвоєним знанням життєвості, конкретності, глибокому осмисленню самого поняття обдарованості дітей, його складності, стану розв’язання проблеми в реальних
умовах життя. Цей принцип вимагає широкого розкриття практичних питань роботи з обдарованими дітьми
у всіх організаційних формах навчального процесу. Студенти повинні дізнаватися про проблему обдарованості
з різних джерел, особливо під час безпосереднього їх вивчення у процесі проходження педагогічної практики,
в індивідуальній роботі з цими дітьми. Реалізація цього принципу унаочнює навчальний процес і, головне,
сприяє формуванню різноманітних умінь і навичок безпосередньої роботи зі здібними учнями [5, с. 234].
Принцип особистісно-орієнтованого підходу полягає в необхідності надання студентам можливості
вивчати додаткові спецкурси (за вибором), факультативи, брати участь у різних видах практичної діяльності
з обдарованими школярами.
Загалом, комплекс названих принципів як головних, висхідних ідей у підготовці студентів до роботи
з обдарованими дітьми спрямував її зміст на визначення педагогічних умов такого процесу, що детермінується необхідністю підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО.
У межах нашого дослідження ми трактуємо педагогічні умови як необхідні обставини, які сприяють
та уможливлюють досягнення очікуваного результату внаслідок здійснення педагогічного процесу, зокрема,
для формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності [3].
На основі цілеспрямованого і ґрунтовного аналізу наукових досліджень нами виокремлено педагогічні
умови, які доцільно враховувати в підготовці майбутніх учителів ІМ до роботи з обдарованими учнями: збагачення навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін інформацією щодо сутності, змісту, структури обдарованості та технологій роботи з обдарованими учнями у професійній діяльності майбутнього
вчителя; посилення практичної спрямованості навчального процесу, створення професійно зорієнтованого
мотиваційного середовища; забезпечення інтегративного підходу до процесу підготовки майбутніх учителів
ІМ, у якому взаємодіють певні форми та методи аудиторної і позааудиторної навчально-виховної діяльності.
Для реалізації першої педагогічної умови ми пропонуємо доповнити навчальні дисципліни психолого-педагогічного циклу темами, які всебічно та комплексно розкривають питання взаємодії вчителів з обдарованими
дітьми. З метою удосконалення змісту професійної підготовки вчителів ІМ до роботи з обдарованими учнями
ми розробили програму спецкурсу «Методика навчання іноземної мови обдарованих дітей». Мета спецкурсу
полягає в тому, щоб сформувати глибоке усвідомлення важливості роботи з обдарованими учнями; розкрити
суть, зміст і ознаки обдарованості учнів до вивчення іноземних мов; ознайомити майбутнього вчителя ІМ з технологією навчання обдарованих школярів; розвивати професійний інтерес до проведення такого виду діяльності; забезпечувати професійну компетентність майбутніх учителів ІМ у роботі з такою категорією дітей.
Зокрема, друга педагогічна умова – посилення практичної спрямованості навчального процесу та створення професійно зорієнтованого мотиваційного середовища – передбачає якісний перегляд форм, методів і змісту навчання шляхом оптимального й ефективного поєднання навчальної, навчально-методичної
та науково-дослідної роботи, теорії з практикою, традиційних методів навчання з інтерактивними та інноваційними формами та методами якісної підготовки майбутніх учителів ІМ, що дасть змогу забезпечити ефективність освітнього процесу. Перспективною в цьому руслі може бути гурткова робота; клубна діяльність,
де майбутні фахівці виконуватимуть роль наставників для здібного учня, проведення різних позакласних
заходів з обдарованими особистостями в процесі вивчення іноземної мови; інтерактивні методи (дискусії,
семінари на актуальні проблеми, що стосуються різноманітних інноваційних технологій роботи з обдарованими дітьми; дидактичні, імітаційні, сюжетно-рольові ігри, що передбачають штучне моделювання певних
навчально-виховних ситуацій, які можуть виникнути під час взаємодії з обдарованими дітьми; аналіз реальної ситуації взаємодії з такою категорією учнів у процесі вивчення іноземної мови).
Забезпечення інтегративного підходу до процесу підготовки майбутніх учителів ІМ передбачає взаємодію певних принципів, форм і методів аудиторної та позааудиторної навчально-виховної діяльності.
На нашу думку, чималі потенційні можливості мають позааудиторні форми роботи (творчі бесіди,
зустрічі із провідними фахівцями в галузі обдарованості екскурсії, диспути, заходи куратора академічної
групи). Зокрема, цілеспрямована участь майбутніх учителів ІМ у гуртковій чи клубній роботі в ролі керівника такого виду діяльності чи наставника обдарованого учня є досить перспективною. Однак результативними вищезгадані форми діяльності можуть бути лише за умови активної самостійної роботи студентів,
рефлексії, що передбачає наявність у них пізнавальних інтересів, мотивів, потреби набуття нових знань,
умінь, навичок, розвиток особистості ухвалювати власні рішення.
Висновки. Результатом проведеного нами дослідження стало визначення педагогічних умов формування
професійної готовності майбутніх учителів ІМ до роботи з обдарованими дітьми, які повинні реалізовуватися не ізольовано, а комплексно. Необхідно, щоб підготовка майбутнього вчителя ІМ до роботи з обдарованими учнями здійснювалася на засадах системності та цілісності.
Доцільним і перспективним може бути вивчення особливостей співпраці загальноосвітніх закладів
освіти та ЗВО задля налагодження ефективної взаємодії між обдарованими дітьми та майбутніми вчителями
ІМ, обміну досвідом, взаємодопомоги та самовдосконалення.
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Hulych M. M. Pedagogical conditions of training of future foreign language teachers to work with gifted children
The article focuses on the urgent need to form the readiness of future foreign language teachers to work with gifted children as a specially organized professional activity. In particular, it was emphasized that, despite the scientific achievements
on the issues of professional training of future foreign language teachers, there is a need to study ways to update the content
of education and learning technologies of students in higher educational establishments.
The definition of the concept «readiness of the future teacher of a foreign language to work with gifted children» is defined
as a state of the formed competence of the expert. It reproduces the level of moral and psychological, theoretical and practical
readiness and the presence of personal professional qualities necessary for effective work with gifted pupils.
Such key principles of professional training of future teachers as the principle of purposefulness, systematization, scientific approach, interaction of educational process and extracurricular activities, practical orientation, personality-oriented
approach are identified.
Based on the analysis of psychological and pedagogical literature and personal teaching experience, the following pedagogical conditions for preparing future foreign language teachers to work with gifted students have been defined: enriching
the educational content of psychological and pedagogical disciplines with information on the nature, content, structure of giftedness and technology of working with gifted students in professional activities; strengthening of the practical orientation
of the educational process, creating a professionally oriented motivational environment; providing an integrative approach to
the process of future foreign language teachers’ preparation.
Key words: pedagogical conditions, professional readiness, future foreign language teachers, giftedness, principles, higher
educational establishments.
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Дєнічєва О. І.
ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗАКЛАДІВ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ АВСТРІЇ ТА УКРАЇНИ
У статті розглядаються основні тенденції побудови та вдосконалення освітніх програм закладів середньої освіти Австрії та України. Визначено вплив політичних і соціальних чинників на реформування змісту середньої освіти
в країнах, що вивчаються. Наголошено на необхідності переходу до нової моделі загальноосвітнього середнього закладу та зміни ставлення суспільства до освіти. Акцентовано увагу на позитивному досвіді модернізації змісту освіти
та впровадженні аналогічних змін у вітчизняній системі освіти. Показано важливість оновлення освітніх програм
в умовах розвитку інформаційного простору. Проаналізовано документи, у яких йдеться про побудову освітніх програм на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів. Обґрунтовано доцільність впровадження
нових освітніх стандартів, що надасть можливість спрямувати навчально-виховний процес на розвиток предметних
компетентностей і внесення змін до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.
Встановлено, що модернізація освітніх програм здійснюється відповідно до світових тенденцій реформування системи
середньої освіти. Виокремлено загальні для обох країн тенденції щодо вдосконалення освітніх програм: тенденція до побудови освітніх програм на засадах компетентнісного підходу та до вдосконалення освітніх програм на засадах особистісно
орієнтованого підходу. Зазначено, що ідеї про виховання успішної особистості в умовах інтенсивного інформаційного потоку та основні положення концепції про всебічний і гармонійний розвиток дитини спрямували розроблення освітніх програм
на збалансування рівня впровадження інформаційних і технологічних ресурсів та індивідуальних здібностей особистості
в процесі її розвитку в школі та поза межами закладу. Розкрито спільні завдання освітніх програм закладів середньої освіти країн, що вивчаються. Зроблено висновки, що соціальні фактори скеровують шляхи вдосконалення освітніх програм на
ефективне забезпечення навчально-виховного процесу з урахуванням інтелектуального потенціалу особистості.
Ключові слова: освітні програми, модернізація, трансформація, зміст освіти, впровадження, освітні стандарти,
розвиток предметних компетентностей, удосконалення, спрямовувати, формувати.

Трансформація освітнього сектору в Україні визначена певними цінностями та пріоритетами, які спрямовують розвиток особистості на її якісну самореалізацію у соціумі. Розвиток глобальної інформаційної
сфери впливає на трансформацію освітньої парадигми, окреслює перспективи модернізації освітнього
середовища, сприяє виявленню співвідношення потреб і можливостей у процесі здобуття освіти.
Необхідність реформування системи середньої освіти України виникла з реальним усвідомленням того,
що ідеологія старої школи не відповідає швидким змінам в інформаційному середовищі, яке вимагає від
людини активності, ініціативності, творчості, нового способу мислення. Протягом останніх років увага
уряду сконцентровувалася на необхідності модернізації змісту освіти в Україні. Новий зміст освіти передбачає формування певного типу світогляду особистості, розвиток умінь та навичок, потрібних для її успішної
самореалізації у майбутньому[3, c. 7–11].
Нова школа також має на меті перепрограмувати ставлення суспільства до загальноосвітніх навчальних
закладів [3]. Тож зміни, які відбуваються в системі середньої освіти України наслідують європейські тенденції розвитку освіти (тенденція до гуманізації, індивідуалізації, неперервної освіти, якісної професійної
освіти, самоорганізації, самовизначення та ін.). Ці тенденції спрямовують побудову вітчизняних освітніх
програм на врахування сучасних вимог і потреб суспільства у процесі становлення і розвитку особистості.
Звернення до досвіду модернізації змісту освіти в сучасній Австрії зумовлено низкою значних позитивних зрушень, які відбулися в її системі освіти. До цих зрушень відносимо впровадження нових освітніх програм з метою оновлення змісту освіти в середніх навчальних закладах різного типу. Освітні програми орієнтовані на розвиток різних компетентностей, мовної освіти, соціального інтелекту, формування світогляду
та гендерної толерантності учнів. На особливу увагу заслуговують підходи до удосконалення освітніх програм, які призвели до якісних змін у навчально-виховному процесі в середніх навчальних закладах Австрії.
Тому впровадження аналогічної практики щодо оновлення таких програм є актуальним на сучасному етапі
реформування системи освіти в Україні.
Метою статті є аналіз основних тенденцій модернізації освітніх програм закладів загальної середньої
освіти в Австрії та Україні.
Трансформація змісту освіти – це процес запровадження змін, який розвиває та удосконалює систему
знань, практичні уміння та навички особистості у навчально-виховному процесі. Вона (трансформація) здійснюється на певних рівнях: державному (сукупність дії спрямованих на трансформацію системи освіти);
індивідуальному (сукупність дій для самостійного і творчого розвитку особистості). Зміни в системі освіти
відбуваються відповідно до прийнятих державних стандартів загальної середньої освіти та законів України.
Серед документів вирізняємо такі: «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти», Закон
України «Про освіту», а також «Концептуальні засади реформування середньої освіти» [3; 4]. У документах
окреслено напрями модернізації змісту середньої освіти, визначено стратегії її реформування та основні
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завдання щодо оновлення змісту освітніх програм; обґрунтовано доцільність впровадження трансформацій
у системі середньої освіти. Аналіз нормативних джерел показав, що основні концепції, на яких ґрунтуються
законодавчі документи, програми та стандарти, спрямовуються на формування і розвиток компетентностей
особистості відповідно до змісту освітніх галузей (мови і літератури, суспільствознавство, мистецтво, математика, природознавство, технології, здоров’я і фізична культура) та вимог щодо обов’язкових результатів
навчання здобувачів освіти [3, c. 11–12; 4].
Варто зазначити, що розроблення освітніх програм, внесення змін до їх змісту здійснюється через імплементацію європейських освітніх стандартів у вітчизняну систему освіти. Метою впровадження освітніх стандартів вважається визначення вимог щодо розвитку предметних компетентностей та оцінювання
результатів навчання здобувачів освіти відповідно до їх вікових та психологічних особливостей (тенденція
до впровадження освітніх стандартів).
У працях австрійських учених (Е. Атманна, М. Гріліча) освітні стандарти розглядаються як певна кількість нововведень у системі освіти, які призначені встановлювати рівень знань учнів. Освітні стандарти –
це вимоги та норми, рекомендовані міністерством освіти для визначення обсягу навантаження; також це
щорічні випробування для аналізу успішності здобувачів освіти. Освітні стандарти визначаються як норми,
правила та вимоги до вимірювання знань, умінь та навичок учнів. В Австрії це випробування (тестування),
які здійснюються з трьох обов’язкових предметів у 4 та 8 класах [7, с. 29–32]. У вітчизняних закладах різного типу (школи, гімназії, ліцеї) впроваджено державну підсумкову атестацію з таких предметів: українська мова (мова та літературне читання), математика.
Необхідно наголосити, що в документі «Концептуальні засади реформування середньої освіти» наголошено на важливості впровадження нових освітніх стандартів у процесі модернізації змісту середньої освіти
в Україні [3]. У «Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти» представлено перелік
вимог щодо визначення рівня загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти [4].
Варто зазначити, що освітні програми в сучасній Австрії розроблено відповідно до загальних положень,
які викладено в законах «Про шкільну освіту» та «Про організацію шкіл» [8; 9, c. 1163]. У цих документах
йдеться про те, що організація навчально-виховного процесу в середніх навчальних закладах різного типу
Австрії побудована відповідно до принципів гуманізації та демократизації (формування відносин вчительучень як партнерських та рівних), соціального захисту, індивідуалізації та диференціації навчання, інтеграції, професійного навчання на етапі старшої школи. У нормативних документах чітко простежуються
тенденції розроблення освітніх програм та організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів [8]. Наголосимо, що існують спільні для Австрії та України
тенденції щодо побудови освітніх програм та організації навчальної діяльності.
Протягом останнього десятиліття спостерігаємо системну трансформацію змісту освіти в багатьох країнах. Глобальна освіта фокусується на важливості соціалізації особистості в соціумі, її здібності до аналізу
історичних подій, розуміння сутності явищ соціально-культурної та екологічної сфер; та до усвідомлення
необхідності співробітництва в інформаційно-економічному просторі [12, c. 23–24]. Тож основна мета
трансформації системи освіти полягає у навчанні молоді свідомо сприймати інформаційний контент, розрізняти якість інформаційних ресурсів, розуміти значення якісної освіти та важливість екологічного мислення у подальшому житті. Зміни, які відбуваються у суспільстві (особливо під час пандемії COVID-19),
впливають на трансформацію ідеології змін в системі освіти. Модернізація змісту освіти спрямовується
на індивідуальний розвиток особистості, оволодіння практичними уміннями та навичками, її професійне
самовдосконалення і самореалізацію в соціумі. У результаті цього виникає необхідність внесення змін до
освітніх програм і навчальних планів у навчальних закладах різного типу.
Наголосимо, що на конструювання освітніх програм як в Австрії, так і в Україні здійснюють тиск політичні та соціальні чинники розвитку інформаційного суспільства. Вони (чинники) скеровують основні тенденції модернізації змісту освітніх програм на підвищення ролі освіти серед молоді. Прояв тенденції до підвищення ролі якісної освіти спостерігається у нормативних документах, де визначається ступінь залучення
здобувачів освіти під час навчально-виховного процесу до політичної і соціальної сфер соціуму. Наприклад,
на заняттях з історії та політології (у старших класах), релігії (згідно з релігійними поглядами в родині)
та літератури здійснюється навчання особистості аналізувати політичні події за допомогою правильних світоглядних установок, отриманих на заняттях. Виховання політичної культури і громадянської відповідальності людини розглядається як визначальний чинник впливу на розвиток самосвідомості індивіду [6; 8].
Зауважимо, що оновлення освітніх програм здійснюється також відповідно до світових тенденцій реформування системи освіти (індустріалізація, інформатизація, інтеграція, гуманізація та ін.). З-поміж багатьох
тенденцій розвитку глобальної освіти, які посилюють трансформації у процесі розробки освітніх програм,
слід виокремити дві спільні для обох країн (Австрії та України) тенденції. Це тенденція до побудови освітніх програм на засадах компетентнісного підходу та тенденція до удосконалення освітніх програм на засадах особистісно орієнтованого підходу.
Тенденція до побудови освітніх програм на засадах компетентнісного підходу
Поштовхом для розроблення нових освітніх програм в Україні слугувала невідповідність результатів
«старої школи» вимогам сучасної інформаційної сфери економічного простору. Втілення ідей концепції про
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виховання успішної особистості в умовах зростання інформаційного потоку в багатокультурному середовищі спрямувало побудову освітніх програм середньої освіти на знаходження балансу між інформаційними,
технологічними ресурсами та інтелектуальним потенціалом особистості в процесі її розвитку. Модернізація
змісту освітніх програм ґрунтується на основних положеннях концепції про гармонійний розвиток особистості. Істотна увага приділяється формуванню предметних компетентностей.
Варто зазначити, що поняття «компетентність» визначається як здібність до балансування потреб та діяльності особистості. Розвиток компетентності здійснюється під час здобуття нових знань, умінь та навичок
у навчально-виховному процесі. Ці здібності мають властивість виявлятися упродовж життя людини. І. Бех
наголошує на тому, що сутність поняття «компетентність» полягає у поєднанні теорії та практики, що сприятиме ефективному вирішенню особистістю певних труднощів у соціальній сфері [1, с. 22–23]. В освітніх
програмах та стандартах увагу приділено важливості набуття ключових і предметних компетентностей особистістю у процесі здобуття середньої освіти, що сприятиме її успішній професійній реалізації [10, c. 14].
Так, навчально-виховний процес у середніх навчальних закладах Австрії та України побудований у таких
напрямах: суспільно-політичному (людина і суспільство); гуманітарному (мова і комунікація; креативність);
природничому або екологічному (природа і техніка; здоров’я та спорт) [4; 8].
Основною метою впровадження компетентнісного підходу вважається формування нових знань, які
людина зможе використовувати на практиці у фаховій діяльності. Компетентнісний підхід має розглядатися
як процес розвитку ключових компетентностей, які фокусуються на практичному застосуванні раніше отриманих теоретичних знань [5, c. 225].
Наголосимо, що в умовах розвитку єдиного інформаційного простору істотного значення набуває саморозвиток і самовдосконалення людини, тому в досліджуваних країнах модернізація освітніх програм спрямовується на формування ключових і предметних компетентностей, вмінь і навичок, потрібних особистості
в майбутньому.
Незважаючи на економічну нерівність країн, що досліджуються, розвиток ключових і предметних компетентностей учнів у навчальних закладах різного типу як в Австрії, так і в Україні реалізується через певний
комплекс дій, спрямованих на оновлення змісту середньої освіти. Спільними для обох країн завданнями
в освітніх програмах є:
– впровадження інноваційних технологій та альтернативних підходів у навчальній діяльності;
– уведення інноваційних форм організації підготовки учнів до реалізації їх власних цілей (соціальна
компетентність);
– розвиток спілкування і культурного мовлення на заняттях (комунікативна і мовна компетентності);
– використання різноманітних інформаційних джерел (технічна компетентність);
– організація заходів, спрямованих на розвиток гендерної чутливості;
– розвиток креативності (художньо-естетична та творча компетентності);
– запровадження здоров’язберігаючих технологій (фізична компетентність).
Тенденція до вдосконалення освітніх програм на засадах особистісно орієнтованого підходу
Особистісно орієнтований підхід забезпечує розвиток індивідуального потенціалу людини, створює
умови для її самореалізації та прояву здібностей, а також полегшує адаптацію особистості до навчання
у початковій школі та розвиває вміння пристосовуватися (працювати в команді, змінювати стратегії, концентруватися на деталях та ін.) у соціумі та фаховій діяльності.
Наголосимо на тому, що у процесі побудови освітніх програм на засадах особистісно орієнтованого підходу
необхідно звернути увагу на гуманізацію та лібералізацію освіти. Гуманізація освіти (це процес оновлення змісту
освіти з метою допомогти особистості усвідомити важливість розвитку своїх природних здібностей та соціальних
інтересів) призначена окреслювати шляхи для саморозвитку та самовизначення здобувачів освіти у навчальновиховному процесі. Лібералізація освіти (це процес створення умов для індивідуального розвитку особистості,
її/його розуміння результату отриманих знань, усвідомлення важливості особистої та соціальної відповідальності) спрямовується на індивідуалізацію та диференціацію навчання, впровадження інноваційних технологій
у процесі вивчення різних за змістом дисциплін та забезпечення умов для вчителів щодо вибору форм і методів
організації навчання [2, с. 99–101]. Ідеї лібералізації та гуманізації розглядаються як чинники послідовних змін
цілей освітніх програм як в Австрії, так і в Україні. Це процеси, за допомогою яких створюються умови для здійснення детермінації слабких і сильних сторін становлення особистості, формування її свідомого ставлення до
збереження здоров’я, прояву соціальної ініціативи та активної діяльності в школі та поза її межами.
Зазначимо, що організація навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти в Україні
здійснюється на засадах особистісно орієнтованого підходу (згідно з «Державним стандартом базової
і повної загальної середньої освіти»). Особистісно орієнтований підхід спрямований на створення умов для
розвитку інтелектуальних здібностей, індивідуального соціального потенціалу та зони творчої реалізації
особистості [4]. Цей підхід дає змогу використовувати методики і технології, які спрямовані на виявлення
індивідуальних здібностей дитини в навчально-виховному процесі. Акцентуємо увагу на тому, що запровадження особистісно орієнтованого підходу спрямовано на: формування особистісних цінностей дитини;
діагностику її розумових здібностей; процес індивідуалізації навчання з метою успішної самореалізації особистості; зміну ролі педагога в середніх навчальних закладах [5, c. 346–348].
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Зауважимо, що одним з основних принципів особистісно орієнтованого підходу вважається принцип
індивідуалізації. У процесі аналізу наукової літератури спостерігаємо, що такий принцип є характерним
для обох країн. Модернізація освітніх програм на засадах особистісно орієнтованого підходу здійснюється з урахуванням демократичних принципів організації навчання, які спрямовані на розвиток індивідуалізації навчально-виховного процесу країн, що вивчаються. Наголосимо, що використання методів
індивідуалізації вважається також необхідним елементом для ефективного навчання, формування професійних якостей індивіда, визначення індивідуального потенціалу продуктивності особистості та її конкурентоспроможності.
Розглядаючи проблему спільних підходів до побудови та модернізації освітніх програм, спостерігаємо
тенденцію до індивідуальної моделі навчання, яка передбачає самостійне опрацювання інформації, роботу
з інформаційними технологіями та технічними засобами.
Індивідуальну модель навчання також вивчають як певний вид взаємної діяльності вчителя та учня.
Наприклад, роль викладача полягає у формуванні пізнавального інтересу особистості, спостереженні за
процесом виконання завдань різної складності та створенні психологічно сприятливої атмосфери в класі
[11, c. 60–62].
Висновки. Проведений аналіз тенденцій модернізації освітніх програм дає змогу зробити висновок, що
політичні та соціальні чинники розвитку інформаційного суспільства значно впливають на процес оновлення їх змісту. Основні тенденції удосконалення освітніх програм спрямовують навчально-виховний процес на єдність теорії, практики і досвіду, що виявляється в ефективному збалансуванні соціальних інтересів
та індивідуальних потреб особистості.
Перспектива подальшого дослідження полягає в дослідженні проблеми модернізації змісту освітніх програм загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.
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Dienichieva O. I. Tendencies of modernization of educational programmes of general secondary education
establishments in Austria and Ukraine
The article deals with the main tendencies of the development and modernization of educational programmes of secondary schools in Austria and Ukraine. The influence of political and social factors on the secondary education content reforms is
defined. The necessity of transition to a new secondary school educational model is revealed. The author focuses on the people’s
attitude towards the quality of education. The emphasis on the positive experience of the content education modernization in
Austria is placed. It is also concentrated on the implementing of similar changes in our education system. The article highlights
the importance of educational program innovation in the light of contemporary knowledge society. The government documents
refer to the problem of educational programme development that is based on the competence and personal oriented approaches.
The expediency of implementing new educational standards is substantiated. It provides the opportunity to direct the educational process to the subject competencies development as well as to make changes to students’ learning results assessment.
The article unveils that the modernization of educational programs is carried out in accordance with global trends in
the sphere of the secondary education system reforming. The general tendencies of educational programmes modernization are
singled out. In general, the main tendencies can be observed: tendency to develop educational programs on the basis of the competence approach and tendency to improve educational programs on the basis of personality oriented approach. It is noted that
the scientific ideas of a successful personality upbringing in an intensive information flow are aimed at updating the content
of these programmes. The key principles of comprehensive and harmonious development of personality also involve the educational programme development to balance the level of information and technological resources and person’s individual abilities
in school life and other social spheres. In addition, the general tasks of the programmes of secondary educational institutions in
Austria and Ukraine are analyzed. It is assumed that the social factors influence the ways of educational programmes modernization, taking into account the intellectual potential of the individual.
Key words: educational programs, modernization, transformation, content of education, implementation, educational
standards, subject competencies development, improvement, to direct, to form.
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Dmitriieva N. S.
FEATURES OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF ATHLETES
IN SHOOTING FOR COMPETITIVE ACTIVITY
In modern pedagogical science, the technology of solving educational problems is a necessary condition for the effective
organization of the learning process, since it fully presents the methodological and organizational features of achieving
the formulated educational goal. To solve the problems of psychological preparation for competitive activity, a special system
of preparatory measures is used, aimed at teaching methods of self-regulation of mental states and special skills to act in competition.
The use of these techniques ensures the achievement of the goal of creating a state of combat readiness in an athlete immediately
before participating in a competition. The simulated competitive obstacles and difficulties must be adequate to the athlete’s
psychological readiness to overcome them. The successful application of modeling in training presupposes a preliminary study
of the content of obstacles, the individual originality of the difficulties caused by them in each specific athlete and the determination
of effective ways to overcome them on this basis. The tasks of psychological preparation of a shooter to overcome obstacles
unexpectedly arising during the competition should be solved on the basis of training the stability of the nervous system to
bad and good shots, to unfavorable conditions of competitive activity. As a means of psychological preparation of athletes to
overcome the surprises of competitive wrestling, it is proposed to perform competitive exercises: at the maximum volitional
and physical efforts; in any weather; without the help of a coach; in a state of fatigue; with the complication of situations
of activity. When solving this problem, combine the methods of persuasion and explanation with the methods of practical exercise,
apply the competitive method and conduct training sessions with the modeling of certain competitive obstacles. It is proposed
to carry out the formation of psychological readiness to overcome competitive obstacles and difficulties through the mental
and practical solution of specially developed intellectual problems, in theoretical and practical lessons. In practical exercises, it
is recommended to use the exercise method in order to form skills and abilities to overcome competitive difficulties.
Key words: pedagogy of sports, psychology of sports, cultural training, psychological training, education, readiness for
mental performance, training for mental performance, theory of training for athletes.

In modern pedagogical science, the technology of solving educational problems is a necessary condition for
the effective organization of the learning process, since it fully presents the methodological and organizational features of achieving the formulated educational goal.
To solve the problems of psychological preparation for competitive activity, a special system of preparatory measures is used, aimed at teaching methods of self-regulation of mental states and special skills to act in competition.
The use of these techniques ensures the achievement of the goal of creating a state of combat readiness in an athlete
immediately before participating in a competition.
One of the most important conditions in the formation of shooting skills is psychological training. It pays great
attention to the education of the ability to intentionally regulate emotional states, including during competitions.
The purpose of the article is to consider the peculiarities of the formation of psychological readiness of athletes
in shooting for competitive activity.
As the readiness of the shooter changes, the direction, content and methods of psychological training change.
Psychological training forms the specific qualities needed to reach the top of mastery, often becomes an independent, main direction. The human psyche has its own state, the stability of which is ensured by conscious purposefulness and through some unconscious mechanisms. And for the shooter it is extremely important to learn to control
your body to monitor your actions in stressful competitive situations and show decent results. It is equally important
for the athlete to know the techniques aimed at restoring performance after strenuous exercise.
The development of appropriate psychological methods in this area is timely and relevant. There are obvious
significant differences in the perception of mental stress depending on whether the shooting takes place in training or competitive activities. One of the most important conditions in the formation of skills in bullet shooting is
psychological training. It pays great attention to the education of the ability to intentionally regulate emotional
states, including during competitions. In the second case, there is inevitably increased emotional arousal, a sense
of responsibility for the result of shooting, increasing concentration and demands on their actions, so it is especially
important for the shooter to learn in a competitive environment to maintain composure, calm and self-confidence.
The methodological development of the theory of training athletes to overcome unexpected obstacles and difficulties in sports activity received in the works of the outstanding scientist A. Ts. Puni. In his writings, he notes
that the special formation of a state of psychological readiness for competition is a process of directed organization
of the athlete’s consciousness and actions, based on the expected conditions of the future competition. According to
the author, the directed organization of the athlete’s consciousness is to create an adequate reflection of the expected
conditions of the upcoming competition, correlate it with the reflection of the athlete’s own capabilities in achieving
success and, on this basis, cause an appropriate fighting attitude to performance in the competition.
The system of links in the psychological preparation of athletes for the competition is determined by solving
the following problems.

77

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

1. Gathering information about the conditions of the upcoming competition and the characteristics of the enemy.
2. Clarification of information about the fitness level, capabilities of an athlete or team, as well as the prospects
for their change by the beginning of the competition.
3. Determination and formulation of the purpose of participation in the competition.
4. Formation and actualization of socially significant motives for performing in the competition.
5. Probabilistic programming of competitive activity (performed in the course of mental and practical actions
with modeling the conditions of the upcoming competition and is aimed at determining the tactical plan of activity).
6. Special preparation for meeting competitive obstacles of varying degrees of difficulty (especially unexpected)
and exercise in overcoming them.
7. Providing techniques for self-regulation of possible unfavorable internal states.
8. Selection and use of methods of preserving neuropsychological freshness by the beginning of the competition, its restoration during the competition.
As we can see, a certain place in special psychological training is occupied by training athletes to overcome
obstacles and difficulties that unexpectedly arise during competitive wrestling.
A. Ts. Puni [6] believes that preparation for a meeting with competitive obstacles is associated with purposeful
organization and implementation of the method of modeling possible obstacles in the training process.
This teaching method is defined as mentally rehearsing future actions in anticipated conditions. Such playing is
carried out in a chain of mental actions, which are in the nature of a mental experiment. Moreover, mental execution
of actions is ideomotor training. Acting in the mind, the athlete always imagines his movements. Such representations are based on the revitalization of various temporary connections in the cerebral cortex. The external effect is
manifested in motor, autonomic and other reactions, which fully correspond to the reactions arising from the practical performance of an imaginary action.
Modeling activity greatly expands the possibilities of cognition. With the help of modeling, an additional opportunity is created to obtain a complete characteristic of not only the object of knowledge, but also a rational response.
The following types of models are widely used in sports: 1) physical material; 2) real-mathematical; 3) logicalmathematical.
The first type includes models that have a physical, chemical or biological nature, similar to the nature of the studied phenomenon and retaining a geometric similarity to the original. They differ from the original only in size, in
the rate of flow of the phenomenon under study.
The second type includes models that differ from the prototype in physical, chemical or biological nature. The
same mathematical description as the original is allowed. Such models include: a) models of requirements for
an ideal athlete; b) modeling of competitive conditions; c) the use of technical teaching aids in training; d) development of new schemes for planning the educational and training process. The third type includes models that are
constructed from signs. In them, the physical, chemical or biological characteristics of the prototype and model
no longer play any role. Only logical and mathematical properties matter here. These are abstract models. For
example, the model of the growth of sports results, the level of training, the degree of reliability of the athlete’s
competitive activity.
The simulated competitive difficulties should be feasible, adequate to the level of the athlete’s psychological
readiness to overcome them. Only in this case they become a positive factor contributing to the formation of an athlete’s volitional qualities.
Proceeding from the fact that in sport there is a wide range of possible competitive surprises, A. Ts. Puni recommends to systematically accumulate and systematize information about obstacles and difficulties of a competitive
nature, which are inherent in the objective and subjective conditions of this sport.
H. G. Ozolyn [4] divides the methods and means of psychological preparation of athletes to overcome the surprises of competitive wrestling into two groups.
1. Methods of upbringing volitional qualities, including: a) fulfillment of the main competitive exercise in difficult conditions; b) conducting training sessions in any weather, if there is an opportunity to perform a competitive
exercise; c) participation in competitions without any assistance from the coach.
2. Methods of analytical and integral training, including: a) exercises aimed at working out the elements
of an athlete’s readiness to overcome competitive surprises; b) complex exercises aimed at practicing competitive
actions, subject to the active use of the athlete’s mental, physical and other capabilities.
When forming psychological readiness to overcome difficulties in competitive activity, we suggest combining
methods of persuasion and explanation with methods of practical exercise. At the same time, theoretical training
is needed so that the athlete knows how he should act in such competitive situations. Practical training is essential
to transform this knowledge into skills. We are talking about conducting special lectures and conversations with
athletes about the essence of competitive surprises and possible ways to rationally overcome the difficulties that
arise in this case.
The tasks of psychological preparation of a shooter to overcome obstacles unexpectedly arising during the competition should be solved on the basis of training the stability of the nervous system to bad and good shots, to unfavorable conditions of competitive activity. The author attaches great importance to the athlete’s mastery of a strong
skill of repeatedly executing shots with the maximum hit in the top ten.
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M. A. Ytkys [3] speaks about the necessity of modeling a competitive environment in training and performing
training exercises in extreme conditions. At the same time, the shooter must take an active part in the planning
and selection of these exercises, accurately imagine the meaning of each exercise, and agree with the need to perform them. The author offers an original way to solve the problem of training shooters to overcome competitive
surprises – the method of ascertaining elements. This method is based on the temporary introduction of elements
opposite to their content into the actions, behavior and state of an athlete. For example, when the weapon vibrates,
it is recommended to swing it even more, for poor execution of a shot – a smile, for excitement:
– try to worry even more. The main goal of artificially creating contradictions is to prepare the shooter to
successfully overcome competitive difficulties, to form the athlete’s stress resistance even to obstacles that were not
previously known to him and met for the first time during the competition.
M. A. Ytkys believes that when using the method of ascertaining elements, the effect of renewal appears in
a paradoxical way, a surge of strength, an aggravation of perception, and the state of the shooter normalizes. Along
with this, the author recommends using the following methodological techniques:
– changing the sequence of the exercise in conditions training contrary to competition rules;
– shooting after vestibular loading;
– shooting in a strong crosswind;
– doing exercises in distracting conditions;
– control shooting according to the rules of the competition.
According to V. N. Platonov [5], the most effective method for solving the problem of forming psychological
readiness to overcome competitive obstacles and difficulties is the competitive method. To create these conditions,
the author proposes to conduct training sessions with the modeling of certain competitive obstacles.
E. N. Hohunov [2] proposes to use intellectual tasks specially developed by a trainer or psychologist when
forming athletes’ psychological readiness to overcome competitive difficulties. The results of his research showed
the low effectiveness of traditional lectures and conversations in the work with athletes. As the author notes, such
theoretical studies lead to a greater extent to the expansion and deepening of the athlete’s knowledge, the formation
of his own attitude to extreme situations of a competitive nature and has little effect on the development of his intellectual abilities associated with the search for a rational way to successfully overcome difficulties that unexpectedly
arise in the process competitive activity.
The formation of the psychological readiness of athletes to overcome competitive difficulties with the use
of intellectual tasks is proposed to be realized through the organization of theoretical and practical lessons.
The theoretical lessons are carried out: 1) modeling of extreme situations in intellectual tasks; 2) modeling
of rational ways to overcome extreme situations in solving intellectual problems.
Practical lessons include: 1) modeling of extreme situations in conditions of practical fulfillment of training
activities (competitive method); 2) control activities related to models of extreme situations for practical training and models to determine the level of psychological readiness of an athlete to overcome competitive obstacles
and difficulties.
In modern pedagogy, it is generally accepted that the exercise method is the most effective among practical
methods [1].
Exercise is a teaching method that is a systematic, organized repetition of actions in order to master them or
improve their quality. The main advantage of this method is that it provides effective formation of skills and abilities. To practice something means to master, strengthen and repeat some practical action.
Thus, the formation of a state of psychological readiness for competition is a process of directed organization
of the athlete’s consciousness and actions, based on the expected conditions of the future competition.
Modeled competitive obstacles and difficulties must be adequate to the athlete’s psychological readiness to
overcome them. The successful application of modeling in training presupposes a preliminary study of the content
of obstacles, the individual originality of the difficulties caused by them in each specific athlete and the determination of effective ways to overcome them on this basis.
As a means of psychological preparation of athletes to overcome the surprises of competitive wrestling, it is
proposed to perform competitive exercises: at the maximum volitional and physical efforts; in any weather; without
the help of a coach; in a state of fatigue; with the complication of situations of activity. When solving this problem,
combine the methods of persuasion and explanation with the methods of practical exercise, apply the competitive
method and conduct training sessions with modeling of certain competitive obstacles. It is proposed to carry out
the formation of psychological readiness to overcome competitive obstacles and difficulties through the mental
and practical solution of specially developed intellectual problems, in theoretical and practical lessons. In practical
exercises, it is recommended to use the exercise method in order to form skills and abilities to overcome competitive difficulties.
1.
2.
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Дмітрієва Н. С. Особливості формування психологічної готовності спортсменів із кульової стрільби до
змагальної діяльності
У сучасній педагогічній науці технологія розв’язання освітніх завдань є необхідною умовою ефективної
організації процесу навчання, оскільки в ній повною мірою представлено методичні та організаційні особливості
досягнення сформульованої навчальної мети. Для розв’язання завдань психологічної підготовки до змагальної
діяльності застосовується спеціальна система підготовчих заходів, спрямованих на навчання прийомів
саморегуляції психічних станів і спеціальних умінь діяти в умовах змагання. Застосування цих прийомів забезпечує
досягнення мети створення у спортсмена стану бойової готовності безпосередньо перед участю в змаганні.
Модельовані змагальні перешкоди і труднощі повинні бути адекватними психологічній готовності спортсмена
до їх подолання. Успішне застосування моделювання в навчанні передбачає попереднє вивчення змісту перешкод,
індивідуальної своєрідності викликаних ними труднощів у кожного конкретного спортсмена й визначення на цій
основі ефективних способів їх подолання. Завдання психологічної підготовки стрільця до подолання несподівано
виниклих під час змагання перешкод повинні розв’язуватися на основі тренування стійкості нервової системи
до поганих і добрих пострілів, несприятливих умов змагальної діяльності. Як засоби психологічної підготовки
спортсменів до подолання несподіванок змагальної боротьби пропонується виконувати змагальні вправи: на
максимумі вольових і фізичних зусиль; за будь-якої погоди; без допомоги з боку тренера; у стані стомлення;
під час ускладнення ситуацій діяльності. Під час розв’язання цього завдання поєднувати методи переконання
й роз’яснення з методами практичної вправи, застосовувати змагальний метод і проводити тренувальні заняття
з моделюванням певних змагальних перешкод. Пропонується здійснювати формування психологічної готовності
до подолання змагальних перешкод і труднощів через розумове й практичне рішення спеціально розроблених
інтелектуальних завдань на теоретичних і практичних заняттях. На практичних заняттях для формування вмінь
і навичок подолання змагальних труднощів рекомендується застосовувати метод вправи.
Ключові слова: педагогіка спорту, психологія спорту, кульова стрільба, психологічна підготовка, змагання,
готовність до змагальної діяльності, підготовка до змагальної діяльності, теорія підготовки спортсменів.
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THE DIFFICULTY OF THE TRANSITION FROM THE ENTRANCE EXAM
TO THE EXTERNAL EXAMINATION
The article is devoted to the problem of holding the external independent testing (in foreign languages) for future Masters in
Ukraine, which has become the necessity in connection with the increase of the demands to the quality of modern higher education.
Today education is one of the most important factors in the sustainable development of society, competitiveness and national
security of the state. Socio-economic reality requires from the vocational education system such specialists, who could immediately, without an adaptation period, be able to qualitatively fulfill specific professional duties. The quality of education is
becoming a fundamental category of state policy all over the world, the main reference point of international policy in the field
of education of UNESCO, the United Nations, and the European Union. In the Bologna process, aimed at creating a common
European system of higher education, the quality problems of higher education occupy a major place.
The urgency of the problem of conducting external independent evaluation for future masters is due to the unsatisfactory
state of training of modern professionals to carry out future professional activities, taking into account the new requirements.
As it is known, currently in Ukraine there are more universities than in any other country of the EU, and accordingly,
Ukraine has the largest number of specialists with higher education. But does this testify the quality of education of its
graduates, who are able to perform professional tasks, using new technologies that are constantly changing and improving? According to the statistics, today the educational level of modern professionals is not satisfactory and needs changes
and improvement.
The above-mentioned forced the Ministry of Education and Science to review and reform the content of higher education.
One of the steps to fulfill this task was the introduction of bachelor’s graduates to take independent tests for further admission to
the master’s degree. These are the only professional entrance test (OPET) and the only entrance exam (OEE). The only professional entrance test includes the testing of profiling disciplines. The only entrance exam is a test in a foreign language (English,
German, French or Spanish, etc. – according to your choice).
If the introduction of external independent assessment of profile components to identify the real level of knowledge, skills,
abilities of future masters in order to improve them in the future is quite understandable, then the question arises: why is it
necessary to test foreign language skills in order to enter the Master course? Further we will prove the necessity of the external
independent testing introduction, its effectiveness, and reveal its role in the educational process of a high school.
Key words: multimedia technologies, students, Masters, Bachelors, introduction, training, education, external independent
evaluation, higher educational establishment.

In times of transition and economic crisis of the 1990s and early 2000s, public higher education budgets
were radically cut; faculty’s salaries decreased below the subsistence level; and wage delays were commonplace.
Informal payments and duties compensated the absence of formal funding and became institutionalized at many
universities. At certain prestigious institutions, bribes up to $10,000 were demanded for admission, adding up to
an annual admission corruption volume of approximately $200 million. As the selection of new 2 students became
increasingly based on money, instead of merit, even middleclass families could not afford to send their children
to high-quality universities. Each university had its own admission procedure. Mostly these were nontransparent
oral tests that were prone to corruption. In 2008, the Western orientated and reform-minded Viktor Yushchenko
government introduced an independent assessment and admission system, similar to the American Scholastic
Aptitude Test. The Ukrainian Center for Educational Quality Assessment was established to develop and control
the new testing. It introduced a written standardized test that puts the students under same conditions and reduces
opportunities for corruption. In contrast to other postcommunist countries, where analogous reforms seem to have
failed, the EIT was successfully implemented. For example, in Russia only 16 percent of the population believe
that the Unified State Exam (EGE) has reduced admission corruption. Experts as well as the society regard it as
the most effective educational reform, since Ukraine’s independence. This is remarkable, since the political context after the Orange Revolution was dominated by instability and standstill; but the reform has been carried out
carefully and was backed by a broad coalition of then President Yushchenko, the Education Ministry, the international donor community, and domestic civil society [7].
The external independent testing is a complex of organizing procedures, directed to the identification of educational achievements’ level of secondary and high school graduates.
The purpose of the external independent testing is the improvement of the educational level among the population of the country, and the realization of citizens’ constitutional rights for the equal access to high education
and Master degree obtaining, the fulfillment of the control for the State standard sticking of secondary and high
education, and analyzing of the educational system state, the forecasting of its development.
The results of the external independent testing are considered to be the results of the State attestation
and the entrance exams to the higher educational establishments and for Master degree obtaining.
The system of the external independent testing is being formed in Ukraine by the support of the international
and public organizations.
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The provision of the external independent testing is being made by the Ukrainian centre of educational quality
assessment, by the mutual work of the local bodies of education management, the regions’ institutes of post-diploma
pedagogical education, and educational institutions.
The improvement of the external independent testing has given good results in the improvement of the secondary
and high education quality in Ukraine, influenced the general educational level positively and became an important
factor in the fight with corruption.
The external independent evaluation or External independent testing (EIT, external testing, ET) are examinations
for admission to universities of Ukraine. Complex organizational procedures (first – testing) aims to determine
the level of academic performance of secondary schools during their admission to higher education. The purpose
of external evaluation: improving public education and implementation of Ukraine’s constitutional rights to equal
access to quality education, monitoring of compliance with the State Standard of secondary education and the analysis of the educational system, predict its development. The results of external testing are considered to be a state
of final attestation and the results of entrance examinations to higher educational institutions. The provision of external evaluation was carried out by the Ukrainian Centre for Educational Quality Assessment in partnership with local
education authorities, Regional Institute of Postgraduate Education, educational institutions.
During the last educational years (2018–2020) the introduction of the external independent testing in foreign
languages caused much displeasure from both teachers and students. The main reasons for this dissatisfaction are
the following: if, in accordance with the Constitution of Ukraine, the state language is Ukrainian why is it necessary to pass the test in foreign language? Foreign languages are not required in the work of Ukrainian specialists
of different branches of knowledge, and all documentation is in Ukrainian language, including international treaties
and instruments, which are ratified by Ukraine. Currently our state cannot provide the process of foreign languages
teaching, necessary for passing the Bachelor exam (only 1–2 years), but it requires its knowledge. First of all, this
is due to the small number of teaching hours, devoted to foreign language learning. And, if we take into account
the fact that at all the universities’ students are taught a foreign language in their specialty, how will they prepare for
the external independent testing in the general course?
The change of threshold score. If before the level of B1 was enough to pass the exam, now the level of B2 is
necessary.
In order to eliminate the above-mentioned contradictions and prove the relevance and necessity of knowledge
of a foreign language, and the passing of external independent testing in it, it should be noted that Ukraine cooperates with many EU countries nowadays. Thus, there is a need for the ability to negotiate with foreign partners
on professional and domestic topics. All this requires a good vocabulary, lexical and grammatical skills, skills to
carry on a conversation (communication skills) and the lack of “verbal communication”. Taking into account all
the above-mentioned, the following tasks in a foreign language were developed:
Part “Reading”. The purpose of the part “Reading” is to identify the level of formation of independent reading
and understanding of authentic texts over a period of time by future Masters. The successful completion of this task
does not imply knowledge of absolutely all lexical and grammatical units, idioms, and requires only understanding
of the text content as a whole, the ability to separate the odd and unnecessary information, the ability to generalize
the content of the given text and to come to conclusions . Therefore, part of the “Reading” includes the following tasks:
– choose a title for each paragraph of the text;
– continue the sentence according to the content of the text, choosing the correct answer;
– determine whether the statement is true or not in terms of the content of what is read;
– answer the question by selecting rules nu response to the proposed etc.
Part “the use of language”, according to both teachers and students, is the most difficult “challenge” of testing. This is because each task has several answer options, and requires analysis of each word or expression. For
example, you need to choose from a synonymous series a word that fits the meaning of the sentence - this means
that the student must be able to distinguish the meaning of synonymous words; or in the task there is a coincidence
of lexical form (it is necessary to choose, for example, an adjective or an adverb), stable expressions (idioms), etc. It
is also mandatory to have the skills of using grammar (orientation in grammatical tenses of active and passive state,
degrees of comparison of adjectives and adverbs, the use of prepositions, conjunctions, knowledge of impersonal
verb forms (infinitive, gerund and adjective), phrasal and modal verbs, etc. In view of the above-mentioned, the following tasks have been developed for this part:
– supplement the text with the phrases suggested below;
– choose the correct answer (task to identify the level of knowledge of grammar).
Part “Listening” has no less difficulties than the “use of language”. Among them are the following: unsatisfactory recording quality, slurred pronunciation of native speakers, low volume. During the previous years, listening
caused a lot of outrage from students’ side, but understanding native speakers, their pronunciation, different types
of accents, intonation is an important component of foreign language proficiency. The ability to listen and understand is just as important as speaking and writing. Listening includes the following tasks: choose the correct answer
to the question, insert the missing information on the content or correct incorrect information, etc.
Part “Writing”. The ability to write a letter, an announcement, a complaint, a review for an article, a protocol,
a report, a questionnaire, an application form, etc. are necessary in present conditions in connection with different
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situations at work and in life, which solution requires their correct and full description, and expressing your opinion
about them.
These skills testify students’ abilities to act in this or that situation.
The detailed consideration of the problem of implementation of external evaluation for admission to the master’s degree allowed to identify the following reasons for its introduction:
– qualitative students’ motivation for the classroom, independent and individual work during their education;
– the creation of equal conditions for all bachelors that guarantees the real mobility inside the country;
– giving of analytical information about the quality of higher education and training in some universities that
can be used in management decisions.
Furthermore, you can not ignore the complexity of the external evaluation during admission to the master’s
degree:
– as you know, at higher educational establishments, students study a foreign language in a professional direction – this means that they acquire knowledge and skills to use professional vocabulary, which is developed throughout the study (texts, dialogues, grammar tasks), and have to pass the external examination in general course;
– insufficient level of language proficiency due to lack of teaching hours;
– lack of experience in communication with native speakers;
– inconsistency of the program of universities and tasks of external evaluation.
Conclusions. In view of the above-mentioned, we think, it is necessary to learn a foreign language in all the universities within 4 years of training twice a week (one lesson in a foreign language for the professional purpose,
and the second – for general course) with the use of new multimedia technologies, and the creation of the courses
for external testing preparation on the basis of higher education, conducting students exchange programs in order to
gain experience in communicating with native speakers on both social and professional topics.
Such conditions will ensure the appropriate level of knowledge of graduates and the successful completion
of external independent testing, as well as their awareness of the need for knowledge of a foreign language and its
application in educational and future professional activities.
Having looked through the structure of the external independent evaluation, we have come to such conclusions:
in our higher educational establishments there is a lack of educational hours, assigned for foreign language’ learning. It can lead to the bad preparation of our bachelors for the tests. In view of this, it is necessary to start the courses
in the preparation of our students for the external independent evaluation in different foreign languages.
What concerns the future of the external independent testing, we consider that it will really encourage future
Masters to learn foreign languages, both special and general course, in order to be able to communicate on different
topics (public and professional) and with all the people all over the world. Because, as we know, foreign language
knowledge is a part of professional competence of every person. In addition to it, foreign language knowledge
reveals the opportunities to work in any country. We would like to see our future specialists perspective, successful
and demanded on the international labor market.
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Дубініна Н. В. Складність переходу від вступного іспиту до ЗНО
Статтю присвячено проблемі впровадження та проведення зовнішнього незалежного тестування студентів
з іноземної мови для вступу до магістратури. Описано реальний стан проблеми навчання іноземної мови у ЗВО,
розкрито причини, а також доведено необхідність та ефективність його впровадження в програму сучасної
вищої освіти. Актуальність проблеми проведення зовнішнього незалежного оцінювання для майбутніх магістрів
зумовлена незадовільним станом підготовки сучасних фахівців до здійснення майбутньої професійної діяльності
з врахуванням нових вимог.
Як відомо, нині в Україні нараховується більше вишів, ніж у будь-якій іншій країні ЄС, і, відповідно, вона має
найбільшу кількість фахівців із вищою освітою. Та чи говорить це про якість освіти її випускників, здатних виконувати
професійні завдання з використанням нових технологій, які постійно змінюються та вдосконалюються? Як стверджує
статистика, сьогоднішній рівень підготовки сучасних фахівців не є задовільним і потребує змін і вдосконалення.
Вищезазначене змусило МОН переглянути та реформувати зміст вищої освіти. Одним із кроків до виконання
цього завдання стало запровадження випускниками бакалаврату складання тестів під час подальшого вступу до
магістратури. Це Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ). ЄФВВ передбачає
виконання тестів із профільних дисциплін, ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької
або іспанської на вибір).
Якщо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання з профільних компонентів для виявлення реального
рівня знань, вмінь, навичок і здібностей майбутніх магістрів із метою їх вдосконалення в майбутньому є цілком
зрозумілим, то виникає питання: навіщо для вступу до магістратури необхідно складати тест із виявлення рівня
знань з іноземної мови?
Метою зовнішнього незалежного оцінювання є: поліпшення рівня суспільної освіти та реалізація конституційних
прав України на забезпечення рівного доступу до якості освіти, моніторинг дотримання державного стандарту
середньої та вищої освіти й аналіз системи освіти, передбачення її розвитку. Результати зовнішнього незалежного
оцінювання вважаються державною атестацією та результатами вступних випробувань до вищих навчальних
закладів. Запровадження ЗНО проводиться Українським центром оцінювання якості освіти у співпраці з місцевими
органами освіти, регіональним інститутом вищої освіти, навчальними закладами. Система зовнішнього незалежного
оцінювання формується в Україні за підтримки міжнародних і суспільних організацій.
Нині Україна співпрацює з багатьма країнами ЄС. Відповідно, виникає потреба у вміннях вести переговори із
зарубіжними партнерами на професійні та побутові теми. Саме це вимагає належного словникового запасу, лексикограматичних навичок, вмінь вести бесіду (комунікативних навичок) та відсутності “мовленнєвого бар’єру”.
Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за необхідне вивчення іноземної мови у всіх вишах протягом чотирьох років
навчання двічі на тиждень (одне заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням, а друге – із загального курсу)
з використання нових мультимедійних технологій, а також створення курсів для підготовки до ЗНО на базі вищого
навчального закладу, проведення програм з обміну студентів із метою набуття досвіду спілкування з носіями мови як
на суспільно-побутові, так і на професійні теми.
Ключові слова: мультимедійні технології, студенти, магістри, бакалаври, впровадження, підготовка, освіта,
зовнішнє незалежне оцінювання, вищий навчальний заклад.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ
У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ В КИТАЇ
Питання концепції професійної підготовки майбутніх лікарів набуває особливої актуальності в умовах концентрованого підвищення якості медичної освіти та допомоги, що пов’язано з необхідністю ліквідації критичного дефіциту лікарів у час пандемії COVID-19. Адаптація та асиміляція світового передового досвіду Китаєм у вітчизняну
систему медичної освіти є цікавим для вивчення дослідниками та педагогами України. У дослідженні виявлено, що
професійна компетентність лікаря в університетах Китаю передбачає професійну цінність, професійну поведінку,
технологічний процес лікування, управління діагностикою, спілкування та адміністрування командної роботи. Програми підготовки лікарів в університетах КНР розвивають інформаційну та управлінську компетентність фахівців
у галузі медицини, яка передбачає вміння пошуку та аналізу медичної інформації з різних баз даних і вміння ефективно
застосовувати інформаційні технології для діагностики та навчання пацієнтів (комп’ютерні навички). Встановлено, що професіоналізм є концептуальним поняттям у підготовці магістрів у галузі медицини. Після завершення
навчання лікарі в КНР здатні чітко дотримуватися протоколів лікування, нести відповідальність за власні професійні дії, служити людям, любити власну кар’єру. Навчальними програмами підготовки фахівців у галузі медицини
в Китаї передбачено розвиток у студентів клінічних навичок і навичок догляду хворих, які передбачають лікування,
увагу до безпеки пацієнтів, збір і заповнення важливих даних історії хвороби пацієнтів, вміння заповнювати медичні
документи відповідно до технічних вимог.
Проаналізувавши праці китайських учених, встановлено зв’язок між компетентністю лікаря та частотою користування медичними послугами з боку пацієнтів. Уряд Китаю контролює якість підготовки фахівців у галузі медицини
та оцінює рівень сформованості професійної компетентності студентів-медиків. Китайська модель професійної підготовки майбутніх лікарів, у якій закладено ключове завдання – збереження здоров’я і життя людей, забезпечує якісне
медичне обслуговування населення країни. У дослідженні виявлено, що програми підготовки магістрів у галузі медицини
в університетах Китаю передбачають розвиток знань, здібностей і мотивації лікарів як індивідуально, так і професійно. Велике значення має післядипломна підготовка лікарів у КНР, а також підвищення фахової кваліфікації медиків.
Ключові слова: дослідження в галузі медичної освіти, фахівець у галузі медицини, професійна компетентність,
забезпечення якості підготовки медиків у Китаї, модель компетентностей для клінічних лікарів.

За останні 25 років у Китаї відбулися суттєві зміни щодо підготовки майбутніх лікарів та інших фахівців
у галузі медицини. Історично акцент робився на навчальному процесі та ресурсах, доступних студентам,
зокрема приміщеннях, факультетах і кафедри, змісті й тривалості навчання. Нині увагу звернено на компетентності й результатах навчання, які повинен мати кваліфікований лікар після завершення програми підготовки в медичних навчальних закладах. Потім очікувані компетентності й результати навчання стають основою для розроблення програми підготовки, змісту й засобів навчання, оснащення навчальних майданчиків
і кваліфікації викладачів. Оцінювання студентів спрямовується на наявність компетентностей і індивідуальних досягнень майбутніх фахівців.
У звіті Міністерства освіти Китаю «Підготовка відмінних лікарів» (Training Excellent Doctors) постало
питання, чи можна покращити якість лікарів та їхню здатність задовольняти потреби в охороні здоров’я
китайців, змінивши систему медичної освіти. Регуляторні органи взяли на себе ініціативу у визначенні концепції професійної компетентності висококваліфікованого лікаря-практика. Китайські вчені намагаються
визначити набір ключових компетентностей, які були б унікальними для Китаю та могли б послужити
основою для медичної освіти. Питанню розвитку професійної компетентності фахівців у галузі медицини
в Китаї присвячено праці таких дослідників, як Лі Чжао, Тао Сун, Бао-Чжи Сун, Ю-Хун Чжао, Джон Норчіні, Лінкольн Чен, Дж. Фан, М. Хуа, Х. Донг, Р. Шерер. Оцінюванням компетентностей майбутніх лікарів
займалися Б. Чжен, Г. Сун, Х. Ван та інші.
Метою статті є визначити основні компоненти професійної компетентності фахівців у галузі медицини
в Китаї.
У дослідженні «Модель компетентності для клінічних лікарів у Китаї: дослідження в поперечному перерізі» (A Competency Model for Clinical Physicians in China: A Cross-Sectional Survey) китайські педагоги Чжуан
Лю, Лей Тянь, Цин Чанг, Баочжі Сун і Юхонг Чжао представили такі професійні компетентності фахівців
у галузі медицини в університетах Китаю, як інформація та управління (information and management), професіоналізм (professionalism), клінічні навички та догляд за хворими (clinical skills and patient care), міжособистісне спілкування (interpersonal communication), зміцнення здоров’я та профілактика захворювань (health
promotion and disease prevention), оволодіння медичними знаннями (master of medical knowledge), академічні
дослідження (academic research), командна робота (teamwork) [3]. На думку Лі Чжао, Тао Сун, Бао-Чжи
Сун, Ю-Хун Чжао, Джон Норчіні та Лінкольн Чен, у праці «Визначення компетентностей лікарів у Китаї»
(Identifying the competencies of doctors in China) концептуальними компетентностями лікарів є професійна
цінність (professional value), професійна поведінка (professional behavior), технологічний процес лікування
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(technical procedure), управління діагностикою (diagnosis management), спілкування (communication) та адміністрування командної роботи (team work administration) [5].
Китайські вчені З. Най, Ван X., Чжоу С., Чжан Т. у праці «Розроблення моделі компетентності для сімейних лікарів на основі взаємодії Інтернету та охорони здоров’я в Китаї: дослідження змішаних методів»
(Development of competency model for family physicians against the background of ‘internet plus healthcare’
in China: a mixed methods study) наголошують на важливості розуміння суспільством думки, що розвиток
загальної медицини та сімейної медицини залежить від ступеня розвитку системи охорони здоров’я в країні,
у якій вона функціонує. Автори наголошують, що для того, щоб задовольнити щораз більші та різноманітні
потреби пацієнтів у високій якості медичних послуг, сімейні лікарі повинні сприяти поступальному розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я й використовувати всі можливості для вдосконалення власних
професійних компетентностей для розв’язання нових викликів [4].
Отже, система компетентностей китайських лікарів містить шість елементів: технічні процедурні навички, діагностика та лікування, колективна робота й адміністрування, спілкування, професійна поведінка,
та професійні цінності. Під час навчання фахівців у галузі медицини відбувається розвиток навичок міжособистісного спілкування, яке виявляється в здатності ефективного прослуховування та вміння збирати
вичерпну інформацію. Ефективні навички спілкування є необхідними для успішної професійної діяльності
лікаря, а саме: розуміння, довіра й повага до пацієнта та його сім’ї.
Магістри в галузі медицини вдало володіють міжособистісною компетентністю, захищаючи приватне
життя пацієнтів і зберігаючи права пацієнтів знати про діагноз і хворобу.
Магістерською програмою підготовки фахівців у галузі медицини в університетах Китаю передбачено
академічні дослідження. Лікарі мають високий рівень критичного мислення, що допомагає їм у роботі з різноманітними джерелами інформації, зокрема з іноземною літературою, поширювати й використовувати знання, застосовуючи креативне мислення та інноваційні здібності. В основі підготовки фахівців у галузі медицини є і командна робота для навчання розуміння принципів колективної роботи, допомоги іншим колегам,
розуміння ролі та обов’язків інших учасників команди. Висококваліфіковані лікарі володіють хорошою
координацією дій, щоб уникати конфліктів із членами команди. Бакалаврські програми підготовки фахівців
у галузі медицини забезпечують оволодіння знаннями з професійної етики та професійного забезпечення
якості, розвиток навичок спілкування, знань із клінічної діагностики та лікування в загальній практиці;
освітні програми орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців для медичного обслуговування
людей і громади, отже, випускники здатні використовувати та координувати свої медичні ресурси.
Значна увага дослідників приділяється розвідкам щодо китайської традиційної медицини. Аналіз праць
китайських учених показує, що окремою субкомпетентністю лікарів є оволодіння знаннями та навичками
із застосування китайської традиційної медицини для фахівців у галузі медицини. Статистика свідчить,
що більшість лікарів призначають своїм пацієнтам рослинні препарати у формі патентних препаратів, це
свідчить, що китайські лікарі та студенти мають великий особистий та професійний досвід застосування
традиційної китайської медицини.
Китайські вчені Дж. Фан, М. Хуа, Х. Донг, Р. Шерер у дослідженні «Реформування медичної освіти
в Китаї: перспектива традиційної китайської медицини» (Reforming Medical Education in China: A Traditional
Chinese Medicine Perspective) зазначають, що фахівці в галузі біомедицини мають обмежене практичне розуміння щодо традиційної китайської медицини, оскільки їхня підготовка склалася безсистемно після дидактичних курсів на бакалавраті, які майже половина випускників вважають не досить корисними. Усе ж варто
зазначити, що протягом нинішньої ери реформ медичної освіти в Китаї та інших країнах світу докладаються
безпрецедентні зусилля для розширення мультидисциплінарної клінічної освіти. Реформування системи
підготовки лікарів із традиційної китайської медицини на практиці може початися із залучення лікарів, які
підготовлені у сфері традиційної китайської медицини, до клінічних інструктажів студентів-медиків [1].
Водночас китайські вчені Лі Лю, Куньян Вей, Сінтін Чжан, Донг Вень, Лі Гао, Цзяньбо Лей проводять
дослідження, опубліковані в роботі «Сучасний стан і новий підхід для отримання китайськими лікарями
медичних знань за допомогою соціальних медіа: Дослідження WeChat» (The Current Status and a New
Approach for Chinese Doctors to Obtain Medical Knowledge Using Social Media: A Study of WeChat). У праці
вчені акцентують увагу на розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі, аналізуючи підходи лікарів до отримання професійних знань за допомогою інтернет-ресурсів, особливо соціальних медіа, таких як WeChat, та наголошуючи на їхній ролі у вільному доступі студентів до знань [2].
Концепція професійної компетентності лікарів у Китаї досліджували Б. Чжен, Г. Сун, Х. Ван – «Інструмент оцінки студентів традиційної китайської медицини в Китаї: перспектива компетентності» (Evaluation
Tool for Traditional Chinese Medicine Students in China: A Competency Perspective). На їхню думку, необхідними є врахування дев’яти компонентів професійної компетентності лікаря в підготовці майбутніх
лікарів, які передбачають міжособистісні навички, професіоналізм, управління практикою, основи традиційної китайської медицини, основи біомедицини, діагностики та лікування, техніки акупунктури, терапії
та лікування травами й безпеку життєдіяльності [6]. Ця модель є моделлю, яка має вичерпну перспективу
щодо компетентностей лікарів-практиків у Китаї. Програми підготовки фахівців у галузі медицини в ЗВО
КНР передбачають розвиток емоційної компетентності, як складника професійної компетентності лікаря,
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оскільки китайські дослідники стверджують, що емоційний інтелект і вдячність з емпатією мають розвиватися у студентів-медиків. Результати багатьох досліджень показують, що риси емоційного інтелекту
та вдячності можуть бути життєво важливими психологічними конструкціями для розуміння емпатії у студентів-медиків. Клінічна підготовка та програма професійних компетентностей, яка передбачена в освітній програмі, сприяють посиленню співпереживання студентів-медиків. Навчальна програма в китайських
медичних закладах передбачає викладання емпатії та комунікативних навичок.
У Китайській Народній Республіці після складання національного вступного іспиту у ЗВО, який визначається на рівні Міністерства освіти КНР, студенти після завершення бакалаврської програми можуть вступити
до магістратури. З огляду на сильний акцент, який китайський уряд робить на необхідності швидкого розширення та модернізації загальної практики лікарів і системи первинної медико-санітарної допомоги, Китай
постійно здійснює розроблення сучасних, обґрунтованих на фактичних даних навчальних планів загальної
практики для забезпечення наявності в лікарів необхідних навичок і знань для надання високоякісної допомоги. Зазвичай існують два типи медичних освітніх програм – п’ятирічна та восьмирічна. Претенденти на
восьмирічну програму повинні мати вищі бали, ніж на п’ятирічну програму підготовки фахівців у галузі
медицини. Освітні програми мають різні цілі, які інтегровані зі змістом освіти в Китаї. Студенти-медики, які
навчаються за п’ятирічною програмою, здобувають ступінь бакалавра після завершення підготовки, а восьмирічні – ступінь магістра або доктора медицини (medical doctor’s degree). Загалом, студенти, які мають ступінь бакалавра (п’ятирічні студенти-медики), мають можливість вступити на навчання ще на три роки для
здобуття ступеня магістра. Крім того, такі студенти-медики можуть навчатися ще один рік після закінчення
навчання, щоб скласти іспит на медичну ліцензію в Китаї (Chinese Medical License Examination). Отже, переважна більшість студентів в КНР вибирає п’ятирічні програми.
Раніше більшість випускників медичних закладів у Китаї безпосередньо починали свою діяльність у системі охорони здоров’я без подальшого навчання. У результаті аналізу праць китайських учених було встановлено такі фактори, що впливають на вибір професії та розвитку професійної компетентності в Китаї:
соціальна відданість, стабільне та забезпечене майбутнє, гнучкість у медицині, прийнятні години практики
та збереження всіх варіантів розвитку кар’єри. Соціальна прихильність є значимо важливим фактором для
китайських студентів, а гнучкість поза медициною є менш важливою. Такі компетентності, як комунікація,
робота в команді та адміністрування, професійна поведінка та професійні цінності не розглядались як такі,
що необхідні в підготовці фахівців у галузі медицини, тому уряд Китаю створив програми післядипломної підготовки лікарів, де клінічні навички та медичні знання є головним напрямом цих навчальних програм. Отже, викладачі медичної освіти в КНР розвивають багатовимірну компетентність студентів-медиків,
а органи влади сприяють постійному вдосконаленню медичних стандартів, щоб лікарі були здатні відповідати новим викликам у галузі охорони здоров’я та медицини.
Китайські студенти-медики під час навчання вивчають Хартію лікаря (The Physician Charter) та оволодівають її основними цінностями, а саме медичним професіоналізмом як основною компетентністю лікаря.
Для задоволення потреб китайців і людей будь-якої національності Китай застосовує чіткі та якісні підходи,
щоб забезпечити ефективну підготовленість висококваліфікованих фахівців у галузі медицини, та вдосконалює програми підготовки на основі доказових (evidence-based) клінічних стандартів. Медичні педагоги
та органи охорони здоров’я в Китаї працюють спільно для підтримки та розвитку професійних цінностей
у майбутніх лікарів.
Університети в Китаї та адміністрація лікарень мають завдання сприяти й забезпечувати розвиток
професійної компетентності майбутніх лікарів на основі навчання через потужну клінічну практику. Під
час професійної підготовки в університетах магістри в галузі медицини розвивають здатність до самостійних наукових досліджень. Міністерство охорони здоров’я КНР здійснює оцінку результатів навчання
та розвитку компетентностей майбутніх лікарів, що сприяє підвищенню загального рівня клінічних
лікарів у країні.
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Dudina O. V. The concept of professional competence of masters in medicine in China
The issue of the concept of professional training of future doctors becomes especially relevant in the context of a concentrated improvement in the quality of medical education and care, which is associated with the need to eliminate the critical shortage of doctors during the COVID-19 pandemic. Adaptation and assimilation of world best practices by China into
the domestic system of medical education is interesting for researchers and lecturers of Ukraine. The study found that the doctor’s professional competence in Chinese universities includes professional value, professional behavior, technical procedure,
diagnostic management, communication, and teamwork administration. The physician training programs in Chinese universities are aimed at developing the information and management competences of medical professionals, which include the ability
to search and analyze medical information from various databases and the ability to effectively use information technology to
diagnose and educate patients (computer skills). It is established that professionalism is the main concept in training of masters
in medicine in China. After graduation, doctors in China are able to follow treatment protocols strictly, take responsibility for
their own professional actions, serve people and appreciate their own careers. Medical training programs in China provide for
the development of students’ clinical and patient care skills, which include treatment, patient safety, collection and completion
of important patient history data, and the ability to complete medical records in accordance with technical requirements.
After analyzing the works of Chinese scientists, the relationship was established between the competence of the doctor
and the frequency of use of medical services by patients. The Chinese government monitors the quality of training of specialists
in medicine and assesses the level of professional competence of medical students. The Chinese model of professional training
of future doctors, which has the key task – to preserve the health and lives of people, provides quality medical care to the population. The study found that master’s programs in medicine in Chinese universities involve the development of knowledge, skills
and motivation of doctors both individually and professionally. Postgraduate training of doctors in China, as well as professional development of physicians is important.
Key words: research in medical education, master in medicine, professional competence, quality assurance of medical training in China, competency model of clinical doctors.
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Єрьоміна Л. Є., Ель Хатрі Г. А.
БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ ДІТЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
У статті розглянуто тему бездоглядності та безпритульності дітей, що є значною проблемою сьогодення. Актуальність дослідження автори пояснюють тим, що Україна під впливом зростання дитячої безпритульності та бездоглядності вимушена шукати ефективних шляхів розв’язання кризової ситуації щодо охорони дитинства сиріт і дітей,
сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставин. Аналіз нормативно-правових документів, як вказують автори,
не задовольняє розв’язання кола проблем дітей, яких відносять до категорії бездоглядних і безпритульних. У статті
акцентовано увагу на багатоваріантності шляхів потрапляння й перебування дітей на вулиці; надано опис основних
чинників, що зумовлюють потрапляння та перебування бездоглядних дітей на вулиці (криміногенний, родинний чинник, об’єктивна ситуація як чинник; патологічні девіації; молодіжний чинник; організаційний та інформаційний чинник). У матеріалах публікації зазначено, що одним із варіантів розв’язання проблеми бездоглядності є запровадження
уповноваженого з прав дітей (омбудсмена). Необхідність існування омбудсмена зумовлюється щонайменше трьома
причинами: діти внаслідок особливостей психічного і фізичного розвитку вимагають особливого підходу; діти не
завжди самостійно можуть захистити свої права й законні інтереси через відсутність життєвого досвіду і певною
мірою залежне становище; майбутнє будь-якої країни визначається благополуччям розвитку кожної дитини. Дитячий омбудсмен покликаний домагатися не тільки додержання законодавчо закріплених прав дітей, але й розширення
і більш повного дотримання батьками своїх обов’язків перед дітьми. Автори зазначили також і практичні рекомендації для фахівців соціальної сфери, діяльність яких спрямована на профілактику та подолання проблеми бездоглядності
дітей (залучення дітей громади до активного соціально-виховного життя; активізація громади щодо справ дітей;
створення комісії у складі представників громади для перевірки дотримання суб’єктами підприємницької діяльності
чинного законодавства України щодо продажу неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розроблення
алгоритму моніторингу адресних соціальних виплат на утримання, превентивна просвітницька діяльність у закладах
освіти дітей тощо).
Ключові слова: бездоглядність, безпритульність, причини бездоглядності, чинники бездоглядності, омбудсмен,
ведення випадку, соціальна робота, громади.

Щодо обрання теми дослідження зазначимо, що дитяча бездоглядність і безпритульність на сьогодні
є суттєвою проблемою у сфері захисту прав дитини в Україні. Саме тому соціальна робота насамперед має
бути спрямованою на дітей як найбільш вразливу категорію нашого населення. Під час аналізу нормативноправових документів, наприклад Закону України «Про охорону дитинства» (2001 р.), з’ясовано, що сутність
поняття «дитина-сирота» означає дитину, у якої померли або загинули батьки; під виразом «безпритульні
діти» маються на увазі діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони
виховувались, і не мають певного місця проживання.
Мета статті – аналіз теми бездоглядності дітей як значної соціально-педагогічної проблеми сьогодення
та шляхів її подолання.
Згідно з трактуваннями цих понять фахівцями ЮНІСЕФ, «діти вулиці» – це неповнолітні діти, для яких
вулиця є постійним місцем перебування. Ми згодні з тим, що це визначення не охоплює велику кількість
дітей, які з різних причин опинилися на вулиці, адже є й такі діти, які мають місце для проживання, батьків
або близьких людей.
Дедалі більшої уваги вчених привертають й такі поняття, як «діти, які працюють на вулиці» і «діти, які
живуть на вулиці разом зі своєю сім’єю» [2].
У цьому контексті ми врахували й визначення цих понять Дитячим фондом Об’єднаних Націй, фахівці
якого вважають, що до «дітей вулиці» належать такі представники: діти, які зі своїми сім’ями взагалі ніколи
не спілкуються, для проживання використовують тимчасові помешкання (покинуті будинки тощо) або
для ночівлі обирають щоразу нові місця. Такі діти прагнуть насамперед задовольнити власні фізіологічні
потреби (безпритульні діти); діти, які періодично підтримують контакт зі своїми батьками та родинами, але
через певні причини (перенаселення житла, експлуатація, різні види насилля: сексуальне, психічне) більшу
частину дня перебувають на вулиці (бездоглядні діти); діти, які є вихованцями будинків-інтернатів або притулків, які з різних причин втекли з них і тому перебувають на вулиці (діти, які перебувають під опікою
держави).
З огляду на результати соціологічних досліджень акцентуємо увагу на багатоваріантності шляхів потрапляння і перебування дітей на вулиці:
1) головною ознакою, через яку дитину можна віднести до «дітей вулиці», є проведення дітьми значної
кількості часу на вулиці;
2) «діти вулиці» (безпритульні і бездоглядні) – це діти, які офіційно не є позбавленими батьківської
опіки, але фактично можуть бути визнані соціальними сиротами, адже їхні батьки через певні причини не
виконували свою виховну функцію.
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На нашу думку, збільшення кількості «дітей вулиці» насамперед зумовлено динамікою сімейного життя.
У доповіді ЮНІСЕФ Незалежної комісії з гуманітарних питань ООН зазначається: «Дитина потрапляє на
вулицю через те, що її сім’я переживає кризу, і якщо ще не розпалася, то перебуває на межі розпаду».
Зазначена нами тема привертає увагу вчених різних напрямів: соціологічного, психологічного, педагогічного та соціально-педагогічного.
За «Соціально-педагогічним словником-довідником» (за Т. Алєксєєнко), бездоглядними є категорія дітей,
яким батьки або особи, які їх заміщають, приділяють не досить уваги або зовсім не цікавляться тим, де
проводять свій час їхні діти, як навчаються тощо. У таких умовах безконтрольності й вседозволеності діти
пропускають заняття у школі, набувають шкідливих звичок, починають вести аморальний спосіб життя,
здійснюють правопорушення тощо. На думку вченої, дитяча бездоглядність може виникати й через недостатнє розуміння батьками своїх обов’язків. Усе це призводить до формування антигромадських поглядів
у дитини, неуспішності в навчанні, скоєння злочинів, і з’являється крайній вияв бездоглядності – безпритульність [10, c. 50–51].
У матеріалах І. Звєрєвої, Ж. Петрочко та інших учених до соціально-правових причин відмежування
дітей від сім’ї належить безробіття обох чи одного з батьків; однією з причин може бути відсутність постійного місця роботи батьків, відсутність постійного житла; розлучення батьків; асоціальний спосіб життя
одного чи обох батьків; примус дітей дорослими членами родини до жебракування; злочинні дії батьків;
різноманітні форми насильства, спрямовані і на дітей; раннє або позашлюбне материнство; неповна родина;
новостворені родини [6; 8].
До основних чинників перебування бездоглядних дітей на вулиці вчені відносять такі:
– криміногенний (коли проти дитини скоєно злочин, що призвів до жебрацтва, експлуатації й залучення
дітей у незаконний бізнес, проституцію, сутенерство й інші правопорушення, продаж алкогольних напоїв
неповнолітнім, поширення порнографічної продукції тощо);
– родинний чинник (коли відбулися порушення у виконанні батьками своїх функцій, наприклад відсутність забезпечення належного виховання дитини, а також необхідного психологічного комфорту в сім’ї
тощо);
– ще одним чинником може бути об’єктивна ситуація (що викликає труднощі у вихованні, здійсненні
контролю над дітьми з боку батьків);
– призвести до бездоглядності можуть й патологічні девіації характеру деяких дітей, наприклад схильність до незаконного вжитку психоактивних речовин, самовільних відходів із будинку або освітнього закладу
тощо);
– молодіжний чинник (розвиток асоціальної підліткової і молодіжної субкультури може також накласти
негативний відбиток на соціальний розвиток сучасних дітей);
– організаційний чинник зумовлює появу безпритульних дітей через недоліки в роботі системи освіти
й органів опіки та інших державних установ);
– інформаційний чинник, на нашу думку, має бути чи не одним із найперших – як той, що надає багато
негативних прикладів для дітей і молоді на всіх доступних носіях, низька якість реклами, телевізійні програми, радіопрограми переобтяжені інформацією, пов’язаною з насильством, наркотиками тощо.
Соціальна та соціальна робота з бездоглядними дітьми потребує значних зусиль. У своїх працях Ю. Підвальна акцентує увагу на тому, що соціальний працівник має бути добре підготовлений до роботи з «дітьми
вулиці». Фахівець, на думку вченої, має володіти глибокими й системними знаннями з фундаментальних
психологічних і соціально-педагогічних дисциплін, творчо володіти різними виховними, діагностичними
методами, методиками впливу на особистість, мати навички міжособистісного спілкування, вести діалог,
дискусію, що дасть змогу йому розібратися у великій кількості варіантів відповідей на поставлені запитання, вміти виконувати конкретну практичну роботу, надавати всім, хто потребує, допомогу й підтримувати
клієнта [9].
Сьогодні в нашій державі законодавче розв’язання проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської
опіки, базується на положеннях ст. 52 Конституції України: «Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківської опіки, покладається на державу» [7]; законодавчим документом, що містить основні положення щодо захисту прав дітей, є Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р., де
визначено основні положення щодо створення й забезпечення оптимальних умов для розвитку дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківської опіки. Зокрема, безпритульні діти влаштовуються тимчасово до притулків
для неповнолітніх, у яких створюються умови для соціальної адаптації, ведеться підготовка до повернення
в рідні сім’ї або до передачі під опіку (піклування). Контроль за умовами виховання й проживання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у родинах опікунів (піклувальників), усиновителів,
у дитячих будинках сімейного типу, у прийомних сім’ях покладається на органи опіки й піклування чи інші
спеціально уповноважені органи [1].
Основним нормативним актом у роботі з безпритульними дітьми на сьогодні є Закон України «Про основи
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», який набрав чинності з 1 січня 2006 року.
Цей Закон визначає загальні засади соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані на реалізацію бездомними громадянами
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і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених Конституцією України та чинним законодавством,
створює умови для діяльності громадських і благодійних організацій, що працюють у сфері соціального
захисту населення. Відповідно до Закону безпритульними дітьми є діти, які були змушені залишити або самі
залишили сім’ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання [4].
Зважаючи на досвід демократичних країн, способом подолання проблеми дитячої безпритульності може
бути об’єднання всіх наявних соціальних програм для безпритульних дітей і створення єдиного державного
інституту, що опікуватиметься дітьми. Один із варіантів розв’язання цієї проблеми є запровадження уповноваженого з прав дітей (омбудсмена). Необхідність існування омбудсмена зумовлюється щонайменше трьома
причинами: по-перше, діти внаслідок особливостей психічного і фізичного розвитку вимагають особливого
підходу; по-друге, через відсутність життєвого досвіду і певною мірою залежне становище вони не завжди
самостійно можуть захистити свої права й законні інтереси; по-третє, благополуччя та нормальний розвиток
дітей визначають майбутнє будь-якої країни. Дитячий омбудсмен покликаний домагатися не тільки додержання законодавчо закріплених прав дітей, але й розширення і більш повного дотримання батьками своїх
обов’язків перед дітьми.
Міністерство соціальної політики України розробило систему інформування потенційних усиновителів,
опікунів і піклувальників. Крім того, міністерство постійно працює над механізмом повернення до навчання
дітей шкільного віку, які з різних причин покинули школу [5]. Вважаємо це одним із позитивних та ефективних кроків соціальної політики у нашій державі.
Окрім того, зазначимо й на важливості Наказу Міністерства соціальної політики (від 25.02.2019) «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту» (на
рівні громад). Зокрема, для запобігання або подолання проблеми безпритульності та бездоглядності в Наказі
вказано алгоритм «ведення випадку» для соціальних працівників або фахівців соціальної сфери:
– виявлення та ідентифікація особи дитини, її сім’ї з метою з’ясування їхніх життєвих обставин;
– уточнення інформації та початок надання допомоги;
– оцінювання потреб сім’ї та підготовка індивідуального плану в подоланні складних життєвих обставин;
– укладання договору про надання послуг;
– проведення зазначених заходів відповідно до укладеного плану;
– моніторинг, оцінювання якості послуг та їхньої ефективності;
– перегляд програми допомоги, коригування з метою підвищення ефективності надання соціальної
допомоги.
У цьому ж Наказі наголошується на важливості взаємодії між членами громади, особливо між працівниками сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери тощо. У цьому контексті ми розробили практичні
рекомендації для фахівців соціальної сфери, діяльність яких спрямована на профілактику та подолання проблеми бездоглядності дітей: важливість залучення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з багатодітних, неповних, малозабезпечених і неблагополучних сімей до соціально-виховних заходів, тренінгів, занять у гуртках тощо. Сприяти у громаді наявності прав безплатно відвідувати певні заходи; організації громадської активності щодо соціального супроводу категорії дітей, сім’ї яких опинилися у складних
життєвих обставинах або батьки яких виїхали за межі країни; сприяти організації гідної медичної підтримки,
що реально може забезпечити громада; розробити алгоритм моніторингу адресних соціальних виплат на
утримання дітей; створити комісію у складі представників громади для перевірки дотримання суб’єктами
підприємницької діяльності чинного законодавства України щодо продажу неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів; здійснювати превентивну просвітницьку діяльність у закладах
освіти з метою формування відповідального ставлення юнаків і дівчат до шлюбно-сімейних відносин, підготовки сучасної учнівської молоді до майбутнього сімейного життя.
Висновки. Ми розуміємо, що проблема бездоглядності, безпритульності дітей є складною та багатогранною і тому потребує значних зусиль як із боку держави, так і наукового супроводу. Тому перспективу
подальших науково-дослідних розвідок убачаємо в розроблені та впровадженні комплексу тренінгів «Ліквідація бездоглядності – справа громади» для соціальних працівників об’єднаних територіальних громад.
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Yeromina L. Ye., El Khatri H. A. Children’s carefulness: socio-pedagogical problem and ways to overcome it
The article considers the topic of neglect and homelessness of children, which is a significant problem today. The authors
explain the urgency of the study by the fact that Ukraine, under the influence of growing child homelessness and neglect, is
forced to look for effective ways to resolve the crisis to protect the childhood of orphans and children whose families are in
difficult circumstances. The analysis of normative-legal documents, as the authors point out, does not satisfy the solution
of the range of problems of children, who are referred to the category of neglected and homeless. The article focuses on the variety of ways to get and stay of children on the street; a description of the main factors that determine the presence and stay
of neglected children on the street (criminogenic, family factor, objective situation as a factor; pathological deviations; youth
factor; organizational and informational factor). The publication states that one of the options to solve the problem of neglect
is the introduction of a Commissioner for Children’s Rights (Ombudsman). The need for the ombudsman is due to at least
three reasons: children, due to the peculiarities of mental and physical development, require a special approach; children are
not always able to independently protect their rights and legitimate interests due to lack of life experience and to some extent
dependent position; the future of any country is determined by the well-being of each child’s development. The Ombudsman for
Children is called upon not only to ensure that the rights of children are enshrined in law, but also to expand and more fully
respect parents’ responsibilities to their children. The authors also noted the practical recommendations for social professionals
whose activities are aimed at preventing and overcoming the problem of child neglect (involvement of community children in
active social and educational life; community activation of children’s affairs; creation of a commission consisting of community
representatives to check business activities of the current legislation of Ukraine on the sale of alcoholic beverages and tobacco
products to minors, development of an algorithm for monitoring targeted social benefits for maintenance, preventive educational activities in children’s educational institutions, etc.).
Key words: neglect, homelessness, causes of neglect, factors of neglect, ombudsman, case management, social work, communities.

92

Випуск 77’2020

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

УДК 37.011.35
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.21

Задорожна-Княгницька Л. В., Ситник А. В.
ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто зміст співпраці закладу освіти з родинами учнів у межах реалізації дистанційного навчання. Таке партнерство являє собою форму взаємодії, спрямовану на створення комфортного освітнього середовища.
Взаємодія між учнями та вчителями в дистанційному навчанні відбувається в межах штучно створеного комунікативного простору. Цей простір передбачає сформовану ситуацію взаємодії, у якій є місце, час і взаємне бажання для
спілкування, які спрямовані на досягнення цілей процесу навчання. В умовах дистанційного навчання комунікація більш
складна та характеризується специфічними особливостями, оскільки вона породжена необхідністю спільної діяльності, сприйняття та розуміння всіх учасників освітнього процесу у віртуальному просторі.
Для організації освітнього процесу сьогодні використовуються такі форми онлайн-комунікації: відео-конференцію,
форум, чат, електронну пошту, онлайн-платформи Moodle, Google Classroom, Zoom, Classtime. Вибір дистанційних
платформ або відкритих ресурсів дистанційного навчання залежить від підготовленості учасників освітнього процесу до такої діяльності. У зазначеному контексті йдеться не лише про сформованість відповідних компетентностей
педагогів, що дають їм змогу ефективно використовувати інструментарій дистанційного навчання, але й достатню
обізнаність батьків школярів з особливостями дистанційних освітніх технологій.
Авторами розкрито напрями залучення батьків школярів до освітнього процесу в умовах дистанційного навчання,
висвітлено етапи партнерської взаємодії: визначення цільових установок; вибір стратегії; розроблення моделі взаємодії закладу освіти й сім’ї; організація діяльності; моніторинг і корекція спільної діяльності. Зроблено висновок,
що побудова взаємодії школи та сім’ї в межах дистанційного навчання можлива за умов зміни цільових установок
діяльності школи в роботі із сім’єю; організації просвітницької роботи педагогів із сім’ями учнів; підготовки вчителів до забезпечення партнерства із сім’ями в умовах дистанційного навчання; формування мотиваційної готовності
педагогів і сімей учнів до процесу взаємодії у формі онлайн-комунікації.
Ключові слова: педагогіка співпраці, дистанційне навчання, партнерство вчителя та батьків школярів, інструменти дистанційного навчання, етапи партнерської взаємодії.

Партнерство вчителя, учнів та їхніх батьків є ключовим компонентом Концепції Нової української школи.
Таке партнерство являє собою форму взаємодії, об’єднану спільними цільовими установками педагогічного
характеру, спрямованими на створення комфортного освітнього середовища для розвитку, виховання, соціалізації дитини; сприяє побудові поля спільної діяльності педагогів, батьків, громадськості в інтересах дітей [2].
Організацію освітнього процесу на засадах партнерства визнано умовою ефективної діяльності закладу
загальної середньої освіти. Закон «Про освіту» надає батькам широкі можливості для впливу на перебіг
освітнього процесу, побудову й реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії власної дитини. У батьків школярів з’явилася можливість більш активно долучатися до розроблення проєктів, стратегії розвитку школи, процедури обрання за конкурсом директора, вибору зручної для себе форми допомоги закладу
освіти, вчителям, класним керівникам, дитячому колективу, до відчуття власної відповідальності за реалізацію поставлених завдань і наслідки ухвалених спільно з педагогічним колективом рішень [7].
Проблема партнерства закладу освіти та сім’ї учня набуває ще більшої значущості й ваги в новій і складній суспільній ситуації, пов’язаній із загостренням сімейних проблем унаслідок падіння якості життєвого
рівня, посиленням тенденції самоусунення батьків від забезпечення умов для виховання й особистісного
розвитку дітей, наявністю суперечності між вимогами школи та сім’ї. Окремим і не менш значущим чинником розв’язання проблеми забезпечення партнерства між закладом освіти та родиною учня є необхідність
міцної співпраці всіх суб’єктів освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, зумовленого пандемією COVID-19.
Проблема співпраці закладу освіти із сім’єю школяра, їх об’єднані зусилля і взаємодія не є новою для
педагогічної теорії та практики. У працях класиків педагогічної думки А. Макаренка, М. Стельмаховича,
В. Сухомлинського, К. Ушинського, С. Шацького та інших розкрито роль і значення родинно-шкільного
виховання у становленні особистості.
З упровадженням у дію положень Концепції Нової української школи почався новий етап розвитку педагогіки партнерства, що є одним із ключових принципів цієї школи. Сучасними науковцями розкрито: наукові
підходи до визначення поняття взаємодії сім’ї та школи (У. Шостак); зміст і методи взаємодії з батьками
школярів (О. Добош, С. Кампов, А. Кожина, О. Низковська, М. Спичак, В. Сухар, О. Терещенко, Л. Федорович, О. Хромова); формування педагогічної культури батьків учнів, їхня просвіта (Ю. Грицкова, І. Дубінець,
С. Івах, Ю. Левков, П. Щербань); соціально-педагогічна робота з батьками дітей з особливими потребами
(Т. Соловйова); проблема формування педагогічної культури батьків і духовності молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи (К. Десятник, Т. Цуркан); організація партнерства між школою та родиною в умовах
Нової української школи (Н. Баришовець, Т. Водолазька, К. Зелінська та І. Івахненко) та інші.
Водночас у наукових працях вітчизняних дослідників питання організації співпраці між учителем,
учнями та їхніми батьками в умовах дистанційного навчання залишається добре невисвітленим. Теоретичні,
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методологічні та методичні проблеми дистанційного навчання висвітлюють В. Кухаренко, С. Вітвицька,
В. Ясулайтіс, Е. Полат, А. Петров, О. Тищенко та інші вчені. Однак науковцями більше акцентовано увагу
на технологіях, формах і методах дистанційної освіти. Тим часом в умовах дистанційного навчання, коли
вчителі й учні не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу (адміністрацією
школи, вчителями, учнями та їхніми батьками) набуває особливої важливості.
Метою статті є розкриття сутності та форм школи й сім’ї в умовах дистанційного навчання.
Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається переважно за опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [9]. Дистанційна форма навчання передбачає
доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього
процесу, а також наявність у вчителів здатності до використання технологій дистанційного навчання [6].
Основні принципи організації дистанційного навчання викладено у відповідному Положенні, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р. № 466. Зокрема, у Положенні акцентовано на тому, що в межах дистанційного навчання мають максимально враховуватися інтереси учнів через
дотримання таких положень:
– організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію педагогів
з учнями;
– заклад освіти забезпечує постійне відстеження результатів навчання школярів, а також за потреби
надає їм підтримку в освітньому процесі;
– для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад
забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв’язку
тощо;
– організація освітнього процесу здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних,
а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей, безперервної
тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо [9].
Важливим складником ефективного освітнього процесу, а відтак і дистанційного навчання є комунікація. Взаємодія між учнями та вчителями в дистанційному навчанні відбувається в межах штучно створеного комунікативного простору, що передбачає сформовану ситуацію взаємодії, у якій є місце, час і взаємне бажання для спілкування, спрямовані на досягнення цілей процесу навчання. В умовах дистанційного
навчання цей процес більш складний і характеризується специфічними особливостями, оскільки породжений необхідністю спільної діяльності, сприйняття та розуміння інших у віртуальному просторі [6].
Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій із різними цілями:
– оперативне інформування;
– повідомлення нового матеріалу;
– уточнювальні запитання;
– коментарі до виконаних робіт тощо.
З огляду на зазначене виникає необхідність у створенні такої комунікаційної структури, яка була б гнучкою (кожен педагог має власний простір для викладання необхідних матеріалів, забезпечення зворотного
зв’язку з учням) й багатогранною (учням не потрібно реєструватися в різнопланових системах, доступ відбувається з єдиного ресурсу чи порталу).
Вагому роль в успішному функціонуванні такої комунікативної структури відіграє допомога батьків школярів як партнерів учителя. Їхня безпосередня близькість до дитини, діяльна участь в організації та перебігу дистанційного навчання спроможна значно полегшити процес учіння й забезпечити успіх дитини
в такому процесі.
Проте основною умовою діяльної участі батьків школярів в освітньому процесі за умов дистанційного
навчання є їхня обізнаність в інструментарії дистанційної освіти.
Сьогодні у світі використовується понад триста педагогічних технологій, тому проблема пошуку найбільш ефективних із них, що здатні забезпечити досягнення освітніх цілей, є, з одного боку, потребою,
а з іншого – проблемою, оскільки навчання з використання інформаційно-комунікаційних технологій
є динамічним процесом, який постійно трансформується з метою пошуку способів якісного й ефективного
навчання [8].
В умовах дистанційного навчання для організації освітнього процесу сьогодні використовуються такі
форм онлайн-комунікації:
– відеоконференція, що є одним із сучасних способів зв’язку й дає змогу проводити заняття у «віддалених класах», коли учні та вчитель перебувають на відстані;
– форум, що є найбільш популярним онлайн-майданчиком для обговорення проблемних питань,
навчальних завдань, творчих проєктів;
– чат, що являє собою засіб оперативної комунікації та передбачає спілкування користувачів мережі
в режимі реального часу (текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат завдяки специфічним особливостям надають необмежені можливості в межах пізнавальної взаємодії);
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– електронна пошта, що є стандартним інтернет-сервісом, який забезпечує передавання повідомлень
як у формі звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді;
– платформа Moodle, що є безплатною відкритою системою управління дистанційним навчанням, яка
дає змогу використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та адміністрації закладу освіти, забезпечує можливість подавати навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, вебсторінка) та здійснювати тестування й опитування школярів із використанням питань
закритого й відкритого типів;
– платформа Google Classroom, що являє собою сервіс, який дає змогу організувати онлайн-навчання,
використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію, й забезпечує можливості для проведення тестування, використання заходів контролю та оцінки, систематизації, перегляду результатів виконання вправ,
застосування різних форм оцінювання, коментування й організації ефективного спілкування з учнями
в режимі реального часу;
– Zoom, що є сервісом для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей і є незамінним у межах
організації індивідуальних і групових занять та має досить широкий діапазон можливостей для демонстрації наочних матеріалів;
– Classtime, що являє собою платформу для створення інтерактивних навчальних додатків і дає змогу
вести аналітику освітнього процесу та реалізовувати стратегії індивідуального підходу.
Зрозуміло, що найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання
є відповідність поставленим методичним цілям, тобто адекватність певних сервісів чи ресурсів очікуваним результатам навчання в дистанційному форматі. Водночас вибір дистанційних платформ або відкритих
ресурсів залежить від підготовленості учасників освітнього процесу до такої діяльності [4]. У зазначеному
контексті йдеться не лише про сформованість відповідних компетентностей педагогів, що дозволяють їм
ефективно використовувати інструментарій дистанційного навчання, але й достатню обізнаність батьків
школярів з особливостями дистанційних освітніх технологій.
Отже, метою партнерства школи та сім’ї в умовах дистанційного навчання є інтеграція батьків в освітній
процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для їх залучення до організаційно-педагогічного
супроводу дитини. Завданнями партнерства водночас постають:
– встановлення партнерських відносин із сім’ями учнів на діалогічній основі з урахуванням інтересів
і запитів учнів та їхніх родин щодо організації процесу дистанційного навчання;
– визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх досягнення;
– залучення батьків до організації освітнього процесу;
– науково-методичний та інформаційний супровід навчання батьків із метою підвищення їхньої компетентності як здатності використовувати інструментарій дистанційного навчання, сприяти в забезпеченні
успіху дітей в освітньому процесі, здійснювати інформаційну й технічну підтримку їхньої пізнавальної
діяльності;
– проведення діагностичних і маркетингових досліджень із метою визначення освітніх запитів і задоволення освітніх потреб батьків та учнів [10].
На основі опрацювання актуальних наукових джерел із проблем організації співпраці закладу освіти
й батьків учнів виділено такі етапи партнерської взаємодії в умовах дистанційного навчання [1; 3; 5]:
1-й етап – визначення цільових установок. Співпраця закладу освіти й сім’ї в умовах дистанційного
навчання починається з просвітницької роботи та вивчення рівня сформованості готовності батьків здійснювати супровід пізнавальної діяльності їхніх дітей в умовах дистанційного навчання. Водночас використовується узгоджений комплекс діагностичних методів: спостереження, бесіда, анкетування, дискусія, метод
мозкового штурму, робота фокус-груп, інтерв’ю тощо [5].
2-й етап – вибір стратегії. Процес вибору стратегії складається з чотирьох чітко визначених
і взаємопов’язаних кроків, а саме:
– аналіз ситуації, ранжування можливих стратегій;
– аналіз сильних і слабких сторін вибраних стратегій, можливостей і потенційних загроз;
– визначення загальної мети, конкретних завдань і пріоритетів, очікуваних результатів;
– розроблення плану дій із виконання стратегічних завдань і досягнення результатів.
3-й етап – планування, що передбачає розроблення моделі взаємодії закладу освіти й сім’ї в умовах
дистанційного навчання, необхідної для того, щоб на її основі синхронізувати виховні впливи й об’єднати
зусилля закладу освіти та родин учнів у формуванні освітнього простору задля розв’язання проблем
психічного, морального, соціального й духовного здоров’я дітей у період дистанційного навчання, підвищення значущості сім’ї в забезпеченні стійкої позитивної мотивації до навчання, сприянні успіху
дитини в освітньому процесі. На цьому етапі створюється колектив однодумців, які зможуть забезпечити всі вікові групи дітей та їхніх батьків вчасною і коректною психолого-педагогічною допомогою
й надалі компетентно і професійно працюватимуть із батьківською аудиторією. Відповідно до результатів діагностики розробляється тематика індивідуальних консультацій, тренінгів і майстер-класів
для батьків школярів.
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4-й етап – організація діяльності, що передбачає впровадження ефективних форм і методів роботи із
сім’ями школярів (зокрема, робота консультаційного пункту «Дистанційне навчання», проведення тренінгу
«Інструменти ефективної дистанційної роботи в умовах COVID-19», індивідуальні онлайн-консультації
батьків школярів із питань організації дистанційного навчання).
5-й етап – моніторинг і корекція, завданням якого є оптимізація процесу партнерської взаємодії, дослідження її ефективності, здійснення необхідного коригування, виправлення можливих помилок. Етап передбачає такі процедури:
– моніторинг системи, тобто діагностування та аналіз результатів, визначення проблемних позицій,
виявлення неефективних елементів у моделі, визначення причин неефективності;
– обговорення необхідності змін (за потреби), що передбачає постійне обговорення результатів спільної
роботи на педагогічній, батьківській радах, раді учнівського самоврядування, раді закладу, формулювання
пропозицій щодо внесення змін до моделі, їх ранжування, визначення найбільш конструктивних;
– визначення недоліків у функціонуванні моделі, окреслення засобів та шляхів їх усунення, оптимізація
функціонування моделі взаємодії школи і сім’ї.
Висновки. Отже, дистанційне навчання – це новий виклик для системи освіти. Воно має великі перспективи, оскільки виправдовує себе і є справді зручним. Побудова процесу взаємодії школи та сім’ї в умовах
дистанційного навчання можлива за умови зміни цільових установок діяльності школи в роботі із сім’єю;
організації просвітницької роботи школи із сім’ями; підготовки педагогів до забезпечення партнерства із
сім’ями в умовах дистанційного навчання; формування мотиваційної готовності педагогів, сімей до процесу
взаємодії у формі онлайн-комунікації.
Проте проблеми організації педагогічної взаємодії закладів освіти з батьками школярів в умовах дистанційного навчання в Україні залишаються нерозв’язаними, оскільки вони вимагають глибокого й усебічного вивчення і можуть бути основою подальшого дослідження розвитку і впровадження дистанційного
навчання в закладах загальної середньої освіти.
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Zadorozhna-Knyagnitska L. V., Sytnik A. V. Partnership between school and family in the context of distance
learning
The article deals with the content of an educational institution co-operation with the families of students in distance learning. This partnership is a form of interaction that aims to create a comfortable educational environment. Interaction between
students and teachers in distance learning takes place within an artificially created communicative space. This space provides a formed situation of interaction, in which there is a place, time and mutual desire for communication, which are aimed
at achieving the goals of the learning process. In the context of distance learning, communication is more complex and characterized by specific features, since it is generated by the need for joint activities, perception and understanding of all participants
in the educational process in the virtual space.
The following forms of online communication are used to organize the educational process today: video conferencing,
forum, chat, e-mail, online platforms Moodle, Google Classroom, Zoom, Classtime. The choice of distance platforms or open
distance learning resources depends on the readiness of participants in the educational process for such activities. In this context, it is not only about the formation of relevant competencies of teachers that allow them to effectively use the tools of distance
learning, but also sufficient awareness of parents of students with the peculiarities of distance learning technologies.
The authors characterized the directions of attracting parents of schoolchildren to the educational process in the context
of distance learning. The authors also revealed the stages of partnership interaction: defining a goal, choosing a strategy, developing a model of interaction between an educational institution and a family; organization of activities; monitoring and correction of joint activities. Consequently, building the interaction between the school and the family in the context of distance
learning is possible under the following conditions: changes in the target settings of the school’s activities in working with
the family; organization of educational work of the educational institution with the families of students; training teachers to
ensure partnerships with parents of schoolchildren in the context of distance learning; formation of motivational readiness
of teachers and families of students to interact in the form of online communication.
Key words: cooperation, distance learning, partnership between a teacher and schoolchildren’s parents, distance learning
tools, stages of partnership.
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Зайцев В. О., Бабич В. І., Дубовой О. В., Бабич Л. М., Дубовой В. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
З УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
У статті розкриваються актуальні питання підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи в контексті формування культури здоров’я підлітків. Схарактеризовано значущість педагогічних умов підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи (розвиток у студентів стійкої
мотивації до формування культури здоров’я підлітків у процесі оздоровчої позакласної роботи; вдосконалення змісту професійно зорієнтованих дисциплін та практики за фахом з урахуванням мети, напрямів, форм, методів та особливостей
оздоровчої позакласної роботи, спрямованої на духовний, соціальний, психічний і фізичний розвиток школярів основної школи; упровадження в процес професійної підготовки інтерактивних форм і методів навчання, що сприяють підвищенню
рівня професійної готовності студентів до реалізації оздоровчої роботи з учнями в процесі позакласної роботи). Розкрито
можливості вдосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я в контексті озброєння
студентів необхідними знаннями щодо формування культури здоров’я підлітків у процесі позакласної роботи з основ
здоров’я. Наголошується на значущості застосування в процесі викладання фахових дисциплін інтерактивних форм
та методів навчання, зокрема: лекція-бесіда, лекція-діалог, дискусія, проблемна лекція, лекція прес-конференція, лекція
із заздалегідь запланованими помилками, аналіз конкретної ситуації, метод кейсу, мозкова атака, ділова гра та інші.
Зазначається, що самостійна робота студентів має передбачати дослідницьку та творчу спрямованість. Наголошується на значущості вдосконалення змісту педагогічної практики шляхом розробки додаткових завдань спрямованих на вироблення в майбутніх учителів необхідного практичного досвіду з розроблення, організації і проведення
позакласних заходів, організації і проведення лекцій-бесід із батьками в контексті виконання учнями індивідуальної
оздоровчої системи в домашніх умовах, здійснення дослідження стану духовного, психічного, соціального і фізичного
аспектів здоров’я підлітків у позакласний час тощо.
Ключові слова: майбутні учителі основ здоров’я, позакласна робота, культура здоров’я, підлітки.

Організація позакласної роботи зі школярами вимагає відповідної підготовки від педагога. Хоча
й навчальна та позанавчальна діяльність мають певні загальні риси, все ж між ними чимало відмінностей,
які важливо враховувати в процесі підготовки майбутніх учителів у ВНЗ. Умови сьогодення вимагають врахування того факту, що значна кількість шкільної молоді мають стійкі тенденції до погіршення здоров’я,
серед головних причин таких тенденцій є низький рівень сформованості культури здоров’я учнів (недостатній рівень поінформованості з питань формування, зміцнення та збереження індивідуального здоров’я,
майже відсутня мотивація до ведення здорового способу життя тощо). Усе це вимагає від сучасного вчителя
цілеспрямованої роботи в контексті організації позакласної діяльності зі школярами стосовно підвищення
в них рівня культури здоров’я.
Варто зауважити, що до теперішнього часу позакласна робота стосовно підвищення поінформованості
учнів із питань здоров’я здійснювалась епізодично час від часу, часто формально, а головне не повністю підготовленими фахівцями в контексті викладання відповідного матеріалу. Серед основних питань, яким найчастіше приділялась увага, можна назвати шкідливі звички, шкода вживання алкогольних напоїв, захворювань, що передаються статевим шляхом. Не можна не погодитись, що розгляд цих питань є вкрай важливим
для підростаючого покоління. Разом із тим розуміємо, що недостатня підготовленість учителів у вказаних
вище питаннях у кращому випадку формалізує процес позакласної роботи в зазначеному напрямі, у гіршому
випадку школярі ставляться до цих питань без відповідної уваги, не сприймають їх належним чином і, як
наслідок, спостерігаємо недбайливе ставлення підлітків до цього в реальному житті.
Мета статті полягає в розкритті шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів основ
здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи.
Для якісного здійснення позакласної роботи з учнями основної школи майбутні учителі з основ здоров’я,
навчаючись у ВНЗ, мають отримати відповідну підготовку, яка, на нашу думку, може відбуватись за допомогою реалізації комплексу відповідних педагогічних умов: формування у студентів мотивації до виховання
здорових школярів у процесі позакласної роботи; спрямованості навчального матеріалу фахових дисциплін
на озброєння майбутніх учителів основ здоров’я відповідними теоретичними знаннями й практичними уміннями з організації позакласної роботи оздоровчого напряму; викладання дисциплін фахового спрямування із
застосуванням переважно інтерактивних методів навчання; побудови змісту практики студентів відповідно
до майбутньої професійній діяльності в контексті позакласної роботи з учнями основної школи; спрямування дослідницької роботи студентів до пошуку інноваційних підходів формування культури здоров’я підлітків у процесі позакласної роботи.
Спробуємо детальніше розглянути зазначені вище педагогічні умови професійної підготовки майбутніх
учителів основ здоров’я до позакласної роботи з підлітками. Мотивація відіграє ключове місце в підготовці
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вчителів до професійної діяльності. Вчитель, який не отримує задоволення від своєї роботи, може зіштовхнутись у майбутньому із частими роздратуваннями, проявами негативних емоцій і, як наслідок, наявністю
психічних та фізичних захворювань. Не менш шкідливо це може вплинути на учнів. Такий вчитель може
образити дитину, зриватись на неї навіть без наявних причин, поставити незаслужено погану відмітку, що
також може призвести до психічних зривів дитини, образ на вчителя, сприяти появі відсутності бажання вчитеся тощо. На жаль, у цих випадках в учнів часто змінюється ставлення до предмета, який викладає такий
вчитель, і до особистості вчителя взагалі. Враховуючи, що позакласна робота є необов’язковою, навряд чи
до такого вчителя підуть учні займатися в позакласний час. Тому мотивація вчителя до своєї майбутньої
роботи вкрай важлива, особливо коли це стосується педагогічної професії.
Важливим також у зазначеному контексті є те, щоб підготовка майбутніх учителів основ здоров’я передбачала спрямування навчального матеріалу фахових дисциплін на озброєння студентів відповідними теоретичними знаннями й практичними уміннями з організації позакласної роботи оздоровчого напряму. Кожна
фахова дисципліна містить важливий матеріал для озброєння майбутніх учителів з основ здоров’я певними
знаннями, уміннями та навичками, необхідними для здійснення професійної діяльності. Разом із тим аналіз
навчальних та робочих програм дає нам змогу переконатись у тому, що більшість дисциплін (а саме їх зміст)
не повною мірою передбачають цілеспрямовану підготовку до позакласної роботи з учнями. Крім того,
вивчення змісту навчальних програм із дисциплін фахового спрямування дає нам змогу констатувати, що
майже кожен предмет тією чи іншою мірою може сприяти підготовці майбутніх учителів основ здоров’я до
позакласної роботи з учнями основної школи.
Вкрай важливе значення в підготовці фахівців з основ здоров’я відіграє викладання дисциплін фахового
спрямування із застосуванням переважно інтерактивних методів навчання. Саме за допомогою інтерактивних методів підвищується якість засвоєння студентами знань. Якщо пасивне навчання – це репродуктивний
метод, це вимога слухати та дивитись, активне – це безпосередня участь дитини у викладі матеріалу, то
інтерактивне – це рівноправна взаємодія вчителя й учня, викладача та студента [1].
Нині вже неможливо викладати дисципліни традиційно, коли в центрі педагогічного процесу знаходиться
викладач, а студенти пасивно сприймають матеріал та виконують його вимоги. Впровадження інтерактивних методик у процесі викладання фахових дисциплін дає змогу докорінно змінити ставлення до об’єкта
навчання, перетворивши його на суб’єкт. Студент стає співавтором лекцій, семінарських занять тощо. Підхід до студента, який знаходиться у центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, спонуканні до активності, заохоченні до творчості [2, с. 58]. У зв’язку з цим інтерактивні методи не тільки
добре впливають на взаємовідносини викладача і студента, але й забезпечують засвоєння матеріалу, який
вивчається, на вищому продуктивному рівні. Таким чином, у процесі викладання фахових дисциплін мають
застосовуватись інтерактивні форми та методи навчання, зокрема: лекція-бесіда, лекція-діалог, дискусія,
проблемна лекція, лекція прес-конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, аналіз конкретної ситуації, метод кейсу, мозкова атака, ділова гра та інші.
Важко також переоцінити значення практики в підготовці будь-якого спеціаліста. Звичайно, не є виключенням підготовка майбутніх учителів з основ здоров’я. У системі діяльності педагогічних вищих навчальних закладів педагогічна практика спрямована на удосконалення професійної підготовки студентів. Саме
тому, здійснюючи підготовку майбутніх учителів основ здоров’я, дуже важливо, щоб зміст практики за
фахом повною мірою передбачав діяльність студентів, відповідно, щодо позакласної роботи. При цьому, на
наш погляд, важливо, щоб майбутній вчитель основ здоров’я під час проходження практики не обмежувався
формальною розробкою на папері будь-якого заходу, а ставився до позакласної роботи з усією відповідальністю й брав участь у проведенні відповідних гуртків, бесід, лекцій, дискусій із питань здоров’я, розробці
та проведенні (групою студентів) різноманітних заходів.
Практика у школі – це, перш за все, набуття реального досвіду під керівництвом методиста та з допомогою учителя. Й від того, наскільки якісно вона буде організована, залежатиме якість здійснення позакласної
роботи майбутніми учителями основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах. Надзвичайно важливо, щоб студенти не тільки на теоретичному рівні розуміли значущість позакласної роботи для виховання
здорових школярів, але й змогли на практиці побачити, як запалюються очі школярів під час проведення
цікавих заходів, присвячених питанням здоров’я, переконались у тім, з яким бажанням школярі відвідують
гуртки здоров’я, обговорюють актуальні питання тощо. У процесі проходження практики за фахом потрібно,
щоб студент сам переконався в тому, що педагогічна професія – це цікаво і пізнавально, а не навпаки.
Наступною умовою удосконалення підготовки майбутніх учителів основ здоров’я було визначено спрямування дослідницької роботи студентів стосовно пошуку інноваційних підходів формування культури
здоров’я підлітків у процесі позакласної роботи. Останнім часом дослідницька робота студентів набуває
надзвичайно важливого значення в підготовці майбутніх учителів. Й це не дивно, оскільки, виконуючи
дослідницьку роботу, студент, по-перше, має глибоко вивчити окреслену проблему дослідження, по-друге,
проявити творчі здібності до пошуку певних шляхів вирішення проблеми, по-третє, отримані результати
можуть переконувати в значущості досліджуваної проблеми, тобто підвищувати інтерес майбутніх учителів
як до конкретної проблеми дослідження так і до професійної діяльності взагалі. Таким чином, майбутній
фахівець самостійно поповнює свій арсенал не тільки необхідними знаннями, але й необхідними уміннями
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стосовно здійснення в майбутній професійній діяльності дослідницької роботи. Такий вчитель цілком спроможний обновлювати свої знання, аналізуючи (статті в періодичних виданнях), та залучати до досліджень
самих учнів.
Реалізація вищезазначених педагогічних умов у практиці підготовки майбутніх учителів основ здоров’я
переконує в їх дієвості та результативності. Так, якщо на етапі констатувального експерименту між контрольною та експериментальною групами не було встановлено суттєвих відмінностей, а рівні науково-теоретичної, практичної та психологічної готовності майбутніх учителів до виховання здорових учнів у позакласній діяльності в більшості студентів обох груп була низькою, то на етапі підсумкового контролю між
контрольною та експериментальною групами було зафіксовано помітні відмінності щодо усіх трьох критеріїв. Так, відповідно до першого критерію в експериментальній групі кількість студентів, які сягнули високого рівня психологічної готовності, налічувалось 42,7 %, порівняно з 25,9 % студентами в контрольній
групі. Помічалось також значне зменшення кількості студентів в експериментальній групі, зарахованих до
низького рівня психологічної готовності, – 9,1 %. Водночас у контрольній групі з низьким рівнем психологічної готовності помічалось 25,6 % майбутніх учителів.
Наочно ці відмінності можемо бачити за допомогою діаграми (рис. 1).
Психологічна готовність
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науково-теоретичної готовності не належало жодного
студента. На етапі підсумкового
контролю їхня численність становила 41,1 %. У контрольній групі наприкінці експерименту таких студентів налічувалось
23,1 %. Значно зменшилась кількість студентів експериментальної групи, зарахованих до низького рівня
науково-теоретичної готовності (з 98,9 % на початку експерименту до 6,5 % на етапі його завершення).
У контрольній групі відповідно до зазначеного критерію кількість студентів із низьким рівнем зменшилась
з 99 % на етапі вихідного контролю до 20,7 % на заключному (підсумковому) етапі експерименту (рис. 2).
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Схожі відмінності між контрольною та експериментальною групами на завершення експерименту спостерігаємо й щодо практичної готовності майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями
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основної школи. Так, як і в попередньому випадку, на етапі вихідного контролю студентів із високим рівнем практичної готовності не помічалось. Наприкінці експерименту в контрольній групі їх нараховувалось
25,2 %, в експериментальній групі – 38,3 % студенів, що на 13,1 % вище, ніж у контрольній групі (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка зростання практичної готовності студентів контрольних і експериментальних груп
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розбіжності. Так, збільшення діапазону розходження між контрольною та експериментальною групами помічалося стосовно усіх трьох критеріїв. Використання математичного аналізу даних за критерієм Пірсона дало
змогу переконатись у перевазі експериментальної групи над контрольною в контексті рівня професійної
готовності майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи. Так, у процесі порівняння контрольної і експериментальної групи на вихідному етапі експерименту емпіричне значення критерію 2емп для всіх компонентів готовності менше критичного значення 5,99 (0,256; 0,154; 2,104),
отже, відмінності між розподілами контрольних та експериментальних груп майбутніх учителів за рівнями
готовності до позакласної роботи у сфері формування культури здоров’я підлітків незначущі (p>0,05). На
підсумковому етапі у процесі порівняння контрольної і експериментальної групи емпіричне значення критерію 2 для всіх компонентів готовності перевищує критичне значення 5,99 (27,988; 29,059; 25,522), отже,
відмінності між контрольними та експериментальними групами за усіма критеріями після формувального
експерименту на користь експериментальної групи значущі на рівні p<0,05.
Висновки. Впровадження педагогічних умов підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи (розвиток у студентів стійкої мотивації до формування культури здоров’я
підлітків у процесі оздоровчої позакласної роботи; удосконалення змісту професійно зорієнтованих дисциплін
та практики за фахом з урахуванням мети, напрямів, форм, методів та особливостей оздоровчої позакласної
роботи, спрямованої на духовний, соціальний, психічний і фізичний розвиток школярів основної школи; упровадження в процес професійної підготовки інтерактивних форм і методів навчання, що сприяють підвищенню
рівня професійної готовності студентів до реалізації оздоровчої роботи з учнями в процесі позакласної роботи)
сприяло підвищенню рівня науково-теоретичної, практичної та психологічної готовності студентів до виховання здорових школярів у процесі позакласної роботи.
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Zaitsev V. O., Babych V. I., Dubovoi O. V., Babych L. M., Dubovoi V. V. Implementation of pedagogical conditions
of professional training of future health teachers for extracurricular work with primary school students
The article reveals topical issues of preparing future teachers of the basics of health for extracurricular activities in the context of forming a culture of adolescent health. The significance of pedagogical conditions of preparation of future teachers
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of basics of health for extracurricular work with pupils of elementary school is characterized; development of students’ stable
motivation to form a culture of adolescent health in the process of extracurricular health work; improving the content of professionally
oriented disciplines and practice in the specialty, taking into account the purpose, directions, forms, methods and features of extracurricular health work, aimed at the spiritual, social, mental and physical development of primary school students; introduction into
the process of professional training of interactive forms and methods of teaching that help increase the level of professional
readiness of students to implement health work with students in the process of extracurricular activities.
Possibilities of improving the content of professional training of future teachers of basics of health are opened in the context of equipping students with the necessary knowledge on the formation of a culture of adolescent health in extracurricular
activities on the basics of health. Emphasis is placed on the importance of using interactive forms and methods of teaching in
the teaching of professional disciplines, in particular: lecture-conversation, lecture-dialogue, discussion, problem lecture, lecture press conference, lecture with pre-planned mistakes, analysis of a specific situation, case method, brainstorming, business
game and others. It is noted that the independent work of students should include research and creative orientation. Emphasis is
placed on the importance of improving the content of pedagogical practice by developing additional tasks aimed at developing
future teachers the necessary practical experience in developing, organization and holding of extracurricular activities; organizing and conducting lectures-conversations with parents in the context of students' implementation of an individual health system at home; research on the spiritual, mental, social and physical aspects of adolescent health in extracurricular activities, etc.
Key words: future teachers of the basics of health, extracurricular activities, health culture, adolescents.
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Ізбаш С. С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
В КОНТЕКСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ
У статті автор визначає педагогічні умови онлайн-навчання дорослих, які необхідно враховувати майбутньому
магістру освіти для набуття нових компетентностей викладання в онлайн-режимі. Автор доводить, що проблема
андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти до навчання дорослих в онлайн-режимі є однією з важливих
цілей в умовах соціального дистанціювання під час пандемії Covid-19. Авторка зазначає, що особливий інтерес становить набуття цифрових компетентностей онлайн-навчання дорослих у синхронному режимі, коли взаємодія між
суб’єктами дистанційного навчання відбувається за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. У процесі андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти пропонується включити у зміст вивчення дисципліни «Андрагогіка»
модуль «Онлайн-сервіси для організації інтерактивного навчання дорослих», що дасть змогу сформувати в майбутніх магістрів освіти навички використання цифрових технологій організації навчання в онлайн-режимі. Практичний
досвід проведення занять у режимі онлайн дав змогу автору визначити педагогічні умови успішного онлайн-навчання
дорослих, а саме: 1) педагогічна майстерність онлайн-тренера (організація групових дискусій з учасниками; розуміння
потреб дорослих учнів; навички роботи в режимі багатозадачності; уміння надихати і мотивувати учасників та навіювати впевненість; організація живого спілкування; стресостійкість); 2) методична компетентність (підбор універсальних завдань, які можуть виконати дорослі учні, співвіднесення мети завдання з можливостями онлайн-платформ,
володіння технологією управління онлайн-навчанням, виконання завдання на рівні «створення», організація обговорення робіт учасників та обмін думками, розробка програми та інструктивних методичних матеріалів до виконання
завдань); 3) технічні навички роботи із цифровими ресурсами (грамотність в області інформації і даних, комунікація
і взаємодія за допомогою цифрових технологій, створення цифрового контенту, безпека – захист пристроїв та персональних даних, вирішення технічних проблем у процесі використання пристроїв).
Ключові слова: андрагогічна підготовка, цифрові компетентності, онлайн-навчання, андрагогіка, дорослий учень,
пандемія Covid-19, дистанційне навчання, онлайн-сервіси, синхронний режим, інтерактивне навчання.

Пандемія коронавірусу посилила тенденцію до навчання дорослих в Інтернеті. Світ змінився і вже ніколи
не буде таким, як до пандемії. Всесвітній економічний форум опублікував ТОП-10 навичок, які будуть
потрібні для роботи через 5 років. Критичне мислення та розв’язання проблем посідає перше місце серед
навичок, за якими зростатиме популярність протягом наступних п’яти років. Вперше з’являються такі навички, як активне навчання, витривалість, стресостійкість та гнучкість. Наскрізні навички самоуправління,
навчання впродовж життя та володіння комп’ютерною грамотністю лежать в основі формування всіх професійних навичок завтрашнього дня [1].
У контексті андрагогічної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої школи») вкрай необхідними стали пошук нових форм організації освітнього процесу, методик,
каналів комунікації, необхідність опанування нових знань у період пандемії, коли звичний режим навчання
став обмежений або недоступний. Важливою умовою зазначеної підготовки є засвоєння майбутніми викладачами технологій, форм і методів дистанційного навчання, зокрема онлайн-навчання, нових вимог до осо-
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бистості і діяльності викладача на принципах освіти дорослих. Значна частина педагогів, які викладають
у закладах вищої освіти, виявилися не готовими приймати нові виклики в освіті, не мають спеціальних
умінь та навичок онлайн-навчання здобувачів, відсутність яких впливає на якість вищої освіти загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що формування професіоналізму і педагогічної майстерності викладача стала предметом досліджень таких вчених: А. Алексюк, В. Андрющенко, О. Антонова,
С. Вітвицька, В. Гриньова, О. Гура, О. Дубасенюк, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін. Андрагогічні засади підготовки педагогічного персоналу для навчання дорослих вивчали Л. Лук’янова, С. Сисоєва, Н. Ничкало та ін.
Педагогічне й інформаційне забезпечення дистанційного навчання ґрунтовно досліджували Н. Думанський,
В. Кухаренко, В. Глазунова, О. Самойленко, Н. Сиротенко, Н. Морзе, В. Олійник та ін. Теоретико-методологічні проблеми формування та моделювання навчальних середовищ засобами технологій дистанційного
навчання вивчали В. Биков, Ю. Богачков, Л. Ляхоцька, О. Пінчук, О. Рибалко та ін. Проте питання особливостей андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти до здійснення онлайн-навчання не були предметом окремих детальних досліджень і потребують глибшого висвітлення з огляду на потреби суспільства
та динамічний розвиток цієї порівняно нової форми навчання дорослих.
Мета статті – визначити педагогічні умови онлайн-навчання дорослих як необхідної складової частини
андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти.
Проєкт стандарту вищої освіти України (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні,
педагогічні науки) передбачає формування у здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти компетентностей та здатностей використовувати набуті знання та вміння у професійній (викладацькій, освітній,
виховній, науково-дослідницькій, аналітичній, консультативній, комунікативній, організаційно-методичній) діяльності, підготовку висококваліфікованого фахівця, здатного професійно застосовувати на практиці
сучасні педагогічні форми, методи та прийоми навчання.
Майбутній магістр освіти відповідно до специфіки своєї професійної діяльності має володіти компетентностями навчання дорослих. Так, у проєкті Закону «Про освіту дорослих» (ст. 24, п. 1) зазначено: «Педагогічну,
науково-педагогічну діяльність у сфері освіти дорослих здійснюють особи, які мають необхідні професійні компетентності андрагога, здобуті шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти» [11]. Важливість
дослідження питань андрагогічної підготовки фахівців підтверджена Концепцією освіти дорослих в Україні,
в якій одним із завдань зазначено необхідність здійснювати в закладах вищої освіти підготовку відповідних
фахівців для освіти дорослих та потреб ринку праці, а одним із напрямів реалізації концепції освіти дорослих
в Україні – створення системи підготовки і перепідготовки викладачів для роботи з дорослими [6, с. 17–18].
У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне визначити тлумачення поняття «андрагогічна
підготовка». Українська дослідниця Л. Лук’янова розглядає андрагогічну підготовку як «сукупність наперед
запланованих і розроблених заходів навчання й виховання майбутнього фахівця з організації навчальної
діяльності дорослих» [10, с. 22]. Наші дослідження доводять, що у системі вищої освіти виникає нагальна
потреба підготовки викладачів для освіти дорослих на основі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» з присвоєнням кваліфікації «викладачандрагог» [8, с. 82]. Процес андрагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи дасть змогу розвивати активність, творчі здібності, забезпечить державу зрілими висококваліфікованими педагогами, що відповідально володіють теорією і практикою здійснення педагогічної роботи з дорослими, тому в подальшому
швидко адаптуватимуться до змін у професійній діяльності, прагнутимуть до самоосвіти впродовж життя
й передадуть власний досвід своїм дорослим учням [7, с. 143].
У своєму дослідженні В. Герасимова виділяє методи і прийоми освіти дорослих, які найбільшою мірою
підвищують мотивацію навчання, забезпечують проблемно-відрефлексований підхід, сприяють розвитку
професійної компетентності. Перш за все, це аналіз досвіду. По-друге, організаційно-діяльнісні методи, які
ґрунтуються на технології усвідомлення, орієнтовані на розв’язання проблем, що включають моделювання,
рефлексію, проєктування. Типовими характеристиками методів навчання дорослих є комунікація, рефлексія, мислення. По-третє, інтерактивні методи навчання, які дають змогу враховувати навчальні потреби
дорослої людини, створювати умови для аналізу власних дій і вчинків. Передбачають проведення тренінгів,
дискусій, рольових і ділових ігор, мозкових атак, аналізу ситуацій. По-четверте, методи організації самостійної роботи з опорою на життєвий досвід і професійний досвід тих, хто навчається; спільне планування
самостійної роботи з тим, хто навчається; орієнтація самостійної роботи на конкретні проблемні виробничі
або життєві ситуації; ретельне методичне забезпечення самостійної роботи з корегування помилкових дій,
організації і контролю самостійної роботи [2, с. 125].
На думку Т. Г. Калюжної, забезпечити відповідну андрагогічну підготовку під час навчання можна за
умов: 1) прямого впливу через упровадження спеціальних курсів з основ андрагогіки та андрагогічної компетентності; 2) опосередкованого впливу через організацію навчальної діяльності майбутніх викладачівпедагогів із застосуванням форм і методів інтерактивного характеру та науково-дослідних технологій, налагодження міжпредметних зв’язків між дисциплінами; 3) входження до професійної діяльності викладача
дорослих через виробничу (педагогічну) практику [9, с. 170].
В умовах соціального дистанціювання під час пандемії Covid-19 набуває особливого значення формування в майбутніх магістрів освіти у процесі їх андрагогічної підготовки цифрових компетентностей для
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здійснення дистанційного навчання в синхронному режимі. Зокрема, у проєкті нового професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти» визначено інформаційно-цифрову компетентність, яка
передбачає «уміння використовувати, створювати, проєктувати та поширювати цифрові освітні ресурси
для впровадження цифрової освіти, урядування, професійного розвитку; впорядковувати цифрові освітні
ресурси і забезпечувати їх доступність для учасників освітнього процесу» [12]. У Наказі МОН України
«Деякі питання організації дистанційного навчання» № 1115 від 8 вересня 2020 р. зазначено, що «не менше
30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі» [4]. А це означає, що майбутні магістри освіти повинні мати відповідну підготовку для
організації дистанційного навчання в умовах віддаленості. Особливий інтерес становить набуття цифрових
компетентностей онлайн-навчання дорослих у синхронному режимі, коли взаємодія суб’єктів дистанційного навчання відбувається під час спілкування учасників за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції,
у процесі одночасного перебування в електронному освітньому середовищі.
Під цифровими компетентностями розуміють сукупність знань, здібностей, особливостей характеру
і поведінки, які необхідні для того, щоб людина могла використовувати цифрові технології для досягнення
цілей в особистому або професійному житті. Компетентність у сфері цифрових технологій має сприйматися
не лише як знання, що стосуються технічних навичок, а і як знання, більшою мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та емоційних аспектах роботи і життя в цифровому середовищі [13, с. 6].
Аналіз робіт вчених із проблем андрагогічної підготовки дає підстави констатувати, що більшість дослідників пропонують використовувати у процесі андрагогічної підготовки активні методи навчання дорослих,
проте ми вважаємо, що нині необхідно адаптувати ці методи до реалій онлайн-навчання.
Пандемія коронавірусу у 2019–2020 роках ставить перед системою освіти серйозні виклики. У надзвичайних умовах жорстких карантинних заходів опинився увесь світ, у тому числі й система освіти. Масове
дистанційне навчання в умовах ізоляції стало викликом для всіх: освітян, студентів, дітей, батьків. Велика
частина педагогічних колективів почали самостійно засвоювати цифрові ресурси та дистанційні платформи,
які до цього не використовували. Адміністрації закладів освіти рекомендують організувати навчання педагогічного колективу нових цифрових технологій.
На жаль, питання підготовки вчителів до онлайн-навчання, створення сучасних електронних освітніх
ресурсів нині не врегульоване. Виникає гостра потреба в організації навчання майбутніх магістрів освіти
найефективнішим технологіям онлайн-навчання дорослих, які, працюючи з педагогами та студентами, зможуть забезпечити організацію групових форм роботи у синхронному режимі – взаємодію суб’єктів дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебуватимуть у вебсередовищі дистанційного
навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо) [5].
Сучасні реалії вимагають створити більше можливостей для опанування онлайн-інструментами
навчання, зокрема, включити у зміст вивчення дисципліни «Андрагогіка» модуль «Онлайн-сервіси для
організації інтерактивного навчання дорослих», що дасть змогу сформувати в майбутніх магістрів освіти
навички використання цифрових технологій організації навчання в онлайн-режимі. Заняття за цим модулем
ми пропонуємо організувати у формі онлайн-тренінгів на платформі для відеоконференції Zoom.
Практичний досвід проведення занять у режимі онлайн дав нам змогу визначити педагогічні умови
успішного онлайн-навчання дорослих:
1) педагогічна майстерність онлайн-тренера. Важливо для забезпечення повноцінного освітнього процесу в режимі онлайн, окрім технічного інструментарію, майбутньому магістру освіти необхідно володіти
низкою професійних та особистих компетентностей, які дадуть змогу зацікавити, організувати дорослих
учнів на початковому етапі та втримати їхню увагу аж до завершального етапу, а саме: організація групових дискусій з учасниками; розуміння потреб дорослих учнів; навички роботи в режимі багатозадачності;
уміння надихати і мотивувати учасників та навіювати впевненість; організація живого спілкування; стресостійкість;
2) методична компетентність онлайн-тренера: підбор універсальних завдань, які можуть виконати
викладачі, які починають вперше опановувати онлайн-інструменти; співвіднесення мети завдання з можливостями онлайн-платформ; володіння технологією управління онлайн-навчанням на рівні викладача
та користувача; створення для учасників умов, щоб вони відчували свою приналежність до спільноти під час
онлайн-тренінгу, відчували своє місце серед інших, почували себе комфортно; розвиток в учасників почуття
єдності під час одночасного перебування в онлайн-просторі; побудова стосунків взаємодії між учасниками
під час виконання спільних завдань, об’єднання в групи через сесійні кімнати Zoom; виконання завдання
на рівні «створення» (за пірамідою навчальних цілей Блума), що в майбутньому може знадобитися в їхній
роботі; організація обговорення робіт учасників та обмін думками; заохочування до самостійності та взаємодії, шукаючи позитивні особливості створених учасниками завдань, надання порад як їх можна вдосконалити або застосувати в нових умовах; розробка чіткої програми та інструктивних методичний матеріалів
до виконання завдань, які мають надсилатися заздалегідь, перед тренінгом;
3) технічні навички роботи з цифровими ресурсами описані в Рамці цифрової компетентності (Digital
Competence Framework for Citizens), що розроблена європейською спільнотою та містить 5 складників цифрових навичок: 1) грамотність в області інформації і даних, зокрема вміння перегляду, пошуку, фільтрації
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інформаційного й цифрового контенту, оцінювання й управління даними, організації та обробки інформації
в структурованому середовищі; 2) комунікація і взаємодія за допомогою цифрових технологій, що передбачає взаємодію за допомогою широкого спектра цифрових технологій, обмін даними, інформацією та цифровим контентом, спільну роботу за допомогою цифрових технологій, мережевий етикет, управління цифровою ідентичністю; 3) створення цифрового контенту – його розробка в різних форматах, самовираження
цифровими засобами, інтеграція та переробка цифрового контенту, дотримання авторських прав, ліцензування, програмування; 4) безпека – захист пристроїв та персональних даних, розуміння ризиків і загроз,
уникання ризиків для здоров’я і загроз для фізичного й психологічного благополуччя, захист навколишнього
середовища; 5) вирішення технічних проблем під час використання пристроїв, а також уміння оцінювати
потреби, визначати й відбирати цифрові засоби, налагоджувати цифрові середовища відповідно до власних
потреб, творче використання технологій, виявлення прогалин у цифровій компетентності [2].
Висновки. Суспільство в період пандемії Covid-19 опинилося перед серйозним викликом, пов’язаним
з організацією освітнього процесу в умовах соціального дистанціювання. Гостро виникла необхідність формування в майбутніх магістрів освіти цифрових компетентностей онлайн-навчання. Наше теоретичне дослідження та практичний досвід дали змогу виділити педагогічні умови успішного онлайн-навчання дорослих,
що враховувались у процесі андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці методологічних основ цифрової освіти, а також
створенні методичних рекомендацій до організації та проведення онлайн-тренінгів, що стане важливим підґрунтям андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти в закладах вищої освіти.
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Izbash S. S. Pedagogical conditions of online learning for adults during COVID-19 in the context of andragogical
background of future masters of education
In the article, the author identifies the pedagogical conditions of online adult learning, which must be considered by
the future master of education to acquire new competencies of teaching online. The author proves that one of the important goals
in the context of social distancing during the Covid-19 pandemic is the andragogical background problem of future education
master’s in adult education online. The author notes that significant interest is present an acquisition of digital competencies
in conditions of online synchronized adult learning. In other world, when the interaction between subjects of distance learning
takes place through audio-video conferencing. In the process of andragogical background of future masters of education it is
proposed to include in the content of the discipline «Andragogy» module «Online services for interactive adult learning», which
will develop future masters in education skills with using digital technologies to organize online learning. The practical experience of conducting online classes allowed the author to determine the pedagogical conditions for successful online learning
of adults, namely: 1) pedagogical skills of online coach (organization of group discussions with participants; understanding
the needs of adult students; multitasking skills; ability to inspire and motivate participants and inspire confidence; organization
of live communication; stress resistance); 2) methodological competence (selection of universal tasks that can be performed by
adult students, correlation of the task purpose with the online platforms capabilities, mastery of online learning management
technology, task implementation at the level of «creation», organization of discussion and exchange of ideas, program development and instructive methodical materials to perform tasks); 3) technical skills of working with digital resources (literacy
in the field of information and data, communication and interaction with digital technologies, creation digital content, devices
and personal data security, protection, solving technical problems when using devices).
Key words: andragogical background, digital competencies, online learning, andragogy, adult learner, Covid-19 pandemic,
distance learning, online services, synchronous mode, interactive learning.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» ТА ЙОГО ІСТОРІОГЕНЕЗ
Метою статті є вивчення феномену «критичне мислення» на основі аналізу наукової філософської і психологопедагогічної літератури, систематизації та узагальнення теоретичних даних. Дослідження органічно поєднує історичний, етимологічний і сутнісний складники. Специфіка наукової праці має потребу спиратися на відомості минулого. Вивчення виникнення та розвитку критичного мислення в історичному аспекті узгоджується з хронологічною
послідовністю етапів розвитку людської цивілізації від античності до сучасності. Відкриття та досягнення найбільш
відомих учених кожної історичної епохи наведено у взаємозв’язку та взаємовпливі, чим доведена рушійна роль розвитку
та історична спадкоємність суті досліджуваного феномену. Згадані перші друковані використання терміна «критичне мислення». Огляд та аналіз численної кількості визначень зарубіжних і вітчизняних учених свідчить про теоретичну та практичну актуальність питання. Концепція кожного вченого висвітлює певні аспекти критичного мислення,
надаючи можливість заглибитися в його розуміння. Водночас чітко простежується спільна основа, підґрунтя, на
якому вибудовується розмаїття тлумачень суті питання. За відсутності визначення «критичне мислення» як єдиного
терміна в сучасних українських словниках сумісне тлумачення понять «мислення» та «критика», «критичний» дають
змогу впевнитися в смисловому взаємозбагаченні поєднання двох слів в один цілісний термін. Особлива увага приділяється висвітленню поглядів західних та українських учених на розвиток критичного мислення щодо його застосування в психолого-педагогічній галузі. Наведено переконливі аргументи на користь необхідності розвитку критичного
мислення як невіддільного складника розумового процесу людини сучасного історичного періоду. Зазначається, що
українські педагоги та психологи, базуючись на напрацюваннях західних колег, враховують специфіку українського
суспільства в соціальному, ментальному, психологічному аспектах. Представлено перспективи щодо виявлення рівня
критичного мислення, урахування психологічних умов його розвитку та виявлення впливу психологічних особливостей
в юнацький період становлення особистості.
Ключові слова: мислення, критика, критичне мислення, історія розвитку критичного мислення, сутність феномену критичного мислення, наукове пізнання, розвиток критичного мислення в юнацькому віці.

У парадигмі епохи постмодерну особливо актуальним постає питання мислення людини. Сучасність
характеризується особливою складністю, швидким темпом розвитку багатьох сфер життя, суттєвим ускладненням діяльності людини. Розвиток цивілізації в певних галузях досяг пікових позначок, і продовження
прогресу може спровокувати якісні зміни невідомого та непередбачуваного характеру. Поштовхом до дії
завжди є думка, яка має певну мету. Тому кожна людська дія має бути осмисленою з точки зору її наслідків.
Проте стрімке зростання кількості інформації, темпів її обробки занурює сучасну людину в безодню омани
та розгубленості. Зорієнтуватися в необмеженому колі щоденних, часом суперечливих відомостей та обрати
серед них об’єктивні, обґрунтовані й корисні стає все більш складно. За таких умов вміння аналізувати
та відображати події з різних боків, беручи до уваги всі елементи, які здатні допомогти у досягненні конкретних цілей стає необхідністю. З огляду на вищесказане, потрібен інструмент, за допомогою якого можна
виділяти необхідну інформацію, певним чином опрацьовувати її та бути готовим за потреби скористатися
нею. Цим інструментом є навичка мислити самостійно, усвідомлено, обґрунтовано, цілеспрямовано, самоорганізовано, рефлексивно. Такий тип мислення в сучасному світі називають критичним.
Метою нашого дослідження є визначення сутності та історії походження феномену «критичне мислення». Завданнями дослідження є: аналіз феномену «критичне мислення» в синхронному та діахронному
аспектах; виявлення спільного та відмінного в наукових підходах вчених щодо визначення критичного мислення, окреслення особливостей розвитку досліджуваного феномену та перспектив подальшого емпіричного дослідження. У реалізації мети статті використано теоретичні методи дослідження: аналіз наукової
філософської і психолого-педагогічної літератури, систематизація та узагальнення теоретичних даних.
Зміст та актуальність досліджуваного феномену має довгу історію. Витоки критичного мислення сягають часів античності. Ранні грецькі філософи дискутували та розмірковували, застосовуючи такий тип мислення, але тоді воно не мало назву «критичне». Сократ запропонував алгоритм, від якого почався відлік
всієї подальшої історії розвитку критичного мислення. Відкриттям відомого філософа став діалектичний
метод (майєвтика), за яким думка через слово може призвести до розуміння ідеї. Проте, ідея, за Сократом, –
це стимул до пізнання [Королева, 1998]. Так звані запитування Сократа, в подальшому задокументовані
в творах Платона, по суті, є витоком розвитку критичного мислення як такого. Він надав незнаної до того
значущості пошуку доказів промов і дій, здійснювати який дозволяло уважне вивчення міркувань та припущень, розгляд основних понять та аналіз наслідків. Такий підхід дозволив поставити під сумнів звичні, комфортні та привабливі на той час загальні переконання та пояснення, які не мали адекватних чи раціональних
доказів, а спиралися лише на авторитети чи безумовні звички. Послідовники Сократа – Платон, Арістотель
та інші грецькі скептики – наголошували, що є необмежена відмінність між тим, що лежить на поверхні
та тими сенсами, які занурені у глибину реального життя. Вони стверджували, що бачити та розмірковувати
про глибинні питання може лише навчений розум. Відтоді кожен, хто прагнув мислити систематично, від-
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стежуючи причино-наслідкові зв’язки та намагаючись дійти суті, знайти вдалі рішення, спирався на давню
грецьку традицію. Адже лише всебічне, обґрунтоване, не затьмарене упередженнями мислення надає можливість проникати в глибину будь-якої проблеми.
В епоху Середньовіччя традиція мислити критично була продовжена Фомою Аквінським. Він вважав за
необхідність аргументовано та логічно відповідати всім критикам своїх ідей, розглядаючи це як необхідний
етап їх (ідей) розвитку. Таким підходом філософ довів потенційну силу міркувань, а також показав переваги
перехресного дослідження проблем.
В епоху Відродження почалася стрімка зміна поглядів у більшості сфер людського життя. Питання релігії, мистецтва, суспільства, людської природи, законів та свободи завдяки критиці та аналізу почали набувати інших сенсів. Так, англійській філософ-емпірик Ф. Бекон сформулював низку ідей щодо мислення
та пізнання. Стверджуючи, що на шляху до пізнання навіть освічену людину випробовують численні перешкоди, які змушують її повірити в те, що є помилковим чи оманливим. Учений назвав ці труднощі примарами, тобто ілюзіями, яких немає насправді. У роботі «Новий органон» Ф. Бекон детально описав чотири
види примар: примари роду, примари печери, примари площі, примари театру, із якими стикається кожен,
хто прагне пояснити світ. Це один із найдавніших творів з критичного мислення [Бэкон Ф., 2019]. Його
опонент філософ-раціоналіст Р. Декарт аргументував необхідність спрямовувати мислення за допомогою
систематичної дисциплінованості розуму. Він сформулював та відстоював ідею про потребу ясного та точного мислення, розробив метод критичного міркування, заснований на принципі систематичного сумніву,
акцентував увагу на необхідності добре продуманих обґрунтованих припущень. За його твердженням, до
кожної вагомої думки мають бути поставлені питання, її слід піддавати сумніву та перевіряти [Декарт Р.,
1989]. І. Кант стверджував, що критика – це пізнавальна діяльність людини. Щоб отримати знання про
новий предмет, його треба осмислити. Процес пізнання не може бути пасивним відображенням світу. Проте
людський розум перетворює чуттєву різноманітність світу в певну світобудову, й суб’єктивне відображення
може здаватися людині об’єктивною реальністю, хоча насправді таким не є. Людина здатна пізнавати речі
такими, якими вони їй уявляються, а не такими, якими вони є в дійсності. Тому, як би швидко не примножувалися наші знання, вони ніколи не зможуть стати абсолютними. За теорією І. Канта, людське пізнання
тримається на двох стовбурах зі спільним корінням: чуттєвість, через яку предмети сприймаються, та інтелект, за допомогою якого вони мисляться. Основними прийомами процесів мислення вчений вважав аналіз
та синтез [Кант І., 2000]. Г. Геґель, спираючись на ідеї І. Канта та Й. Фіхте, викладав своє бачення абсолютної ідеї розуму, суть якої полягає в тому, що реальність пізнається раціонально, оскільки раціональним
є сам Всесвіт. У прагненні до самопізнання він вбачав протиріччя не джерелом помилок, а виміром істини.
Розробляючи закони діалектики, Г. Геґель вважав мислення першоосновою всього сущого та висував ідею
розумового виховання на основі навчальних можливостей учнів. Це вимагало створення нових шкіл, в яких
учням надаються сприятливі умови для розвитку творчого мислення та становлення власної творчої особистості [Волинка Г. І., 1992].
Дослідження критичного мислення в його сучасному розумінні почали розгортатися у другій половині
XX століття переважно англомовними вченими, які у своїх роботах досліджували цей феномен з різною
метою та з різних боків, проте кожен дотримувався думки, що критичний тип мислення передбачає логічну
перевірку інформації, її незалежну оцінку, спираючись на факти всупереч емоціям, доведення своєї думки
з метою використання нових знань та навичок у практичній діяльності.
Знання походження та історії розвитку окремих слів та термінів надає нам можливість краще розуміти
їх сенс. «Критичний» походить від слова «критика» та передбачає критичний аналіз, який виявляє інтелектуальну здатність, спроможність судити, розмірковувати та виявляє засоби для судження. Формально днем
виникнення терміну вважається його перше друковане використання. У назві книги Е. Глейзера «Експеримент з розвитку критичного мислення» заявлено про досліджуваний нами феномен. Автор говорить про
новий метод, відповідно до якого людина має готовність розглянути та переглянути набуті знання, сформовані власним досвідом [Glaser, Edward M., 1941]. Вважається, що це поняття в розумінні мислення вищого
рівня введено Б. Блумом у методичній літературі в 1956 році [Bloom, Benjamin S., 1984]. Соціально-філософський аспект використання терміну «критичне мислення» запропонував у 1970 році Ю. Габермас, представник Франкфуртської школи критичної соціальної теорії [Habermas, J., 1991].
У роботі К. Поппера «Відкрите суспільство та його вороги» висунута ідея суспільства, заснованого на
демократії та критичному мисленні індивідів, що є підґрунтям ідеї мультикультуралізму [Поппер К., 1994].
Розвиток принципів наукового пізнання розглядався К. Поппером як філософська концепція критичного
раціоналізму. Ядром його теорії є дві головні тези. Згідно з першою вчений стверджує, що здатність людини
до пізнання та вироблення нею наукового знання є результатом природного відбору; згідно з другою –
еволюція наукового пізнання спрямована в напрямі побудови більш досконалих теорій. Тобто теорії стають
дедалі більше пристосованими завдяки природному відбору та надають нам кращу інформацію про реальність [Поппер К., 1993]. Він вважав, що раціонально діє та людина, яка здатна пропонувати різні гіпотези
та детально їх перевіряти з метою уникнення суб’єктивізму. Не існує ідеального джерела знань, тому що
будь-яке знання є лише людським знанням. Будь-які джерела з часом здатні виявляти помилки або призводити до них. Тому Поппер запропонував відійти від питання джерела знань, натомість звернутися до
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питання пошуку помилок. Людина може критикувати власні ідеї або ідеї інших, змінювати погляди, адже
будь-хто може мати помилки та упередження, які переплітаються з надіями та мріями. Тому пошук істини,
за К. Поппером, – це пошук та усунення помилок [Поппер К., 2010].
Саме аналітична філософія освіти мала вагоме значення в становленні та розвитку теорії формування
критичного мислення. Американський педагог і філософ Дж. Д’юї одним із перших запропонував розвивати рефлексивне, згодом назване терміном «критичне», мислення як одну з найважливіших цілей навчання
в освітній системі. Він дійшов такого висновку, провівши паралелі між умовами навчання, взаємодією та рефлексивним мисленням [Дьюи Дж., 1999]. Американський соціолог і філософ У. Самнер вважав, що людину,
навчену критичному мисленню, не можна ввести в оману красномовними лестощами або іншими промовами, позбавленими обґрунтованості. Така людина не поспішає вірити, натомість налаштована вважати нову
інформацію можливою та вірогідною, допоки не отримає доказів та вагомих свідоцтв. Вчений наголошував
на безумовній необхідності виховання та впровадження критичного мислення в освіту та життя загалом
[Sumner, W. G., 1940]. Одним із найбільш відомих сучасних практиків критичного мислення як педагогічної
новації є засновник Інституту Критичного мислення М. Ліпман. Його концепція научіння критичному мисленню розроблялася як додаток до викладання філософських дисциплін та мала на меті навчити студентів
аргументувати свої судження під час вивчення логіки. Проте М. Ліпман мав впевненість у тому, що ця навичка може бути актуалізована в більш ранньому віці, ніж це є загальноприйнятним. Доказом такого наукового
передбачення стало впровадження розробленого вченим навчального курсу «Філософія для дітей» для різних вікових категорій. На його переконання, залучення малечі до засвоєння основ абстрактного мислення
треба починати якомога раніше [Lipman, Matthew, & Sharp Ann M., 1980].
Вчені філософських, педагогічних, психологічних, соціальних, політичних та інших наукових сфер
займаються теоретичними та практичними дослідженнями цього феномену, враховуючи особливості певної
галузі науки. Найбільш відомими зарубіжними дослідниками критичного мислення з огляду на психологопедагогічне спрямування є Дж.А. Браус, Б. Бейєр, Д. Вуд, Ч. Темпл, Д. Халперн, Д. Клустер. За визначенням
Джуді А. Браус та Девіда Вуда критичне мислення дорівнює розумному рефлексивному мисленню, сфокусованому на пошуку того, чому вірити та як діяти. Це процес пошуку здорового глузду, спрямований на
об’єктивність та логічність з огляду на свою точку зору, водночас здатності відмовлятися від власних упереджень та урахування думок оточуючих [Браус Дж.А. & Вуд Д., 1994]. Д. Халперн розглядає критичне мислення як спрямований процес, кінцевою метою якого є отримання бажаного результату. Критичне мислення
дозволяє оцінити результати власних розумових процесів, а саме – чи дозволило прийняте нами рішення
подолати проблему, і якщо так, то наскільки. До того ж критичне мислення дає оцінку самому розумовому
процесу, тобто алгоритму міркування, який призвів до ухвалення рішення, а також передбачає аналіз факторів, які були враховані під час отримання бажаного результату [Халперн Д., 2000].
Д. Клустер розглядає критичне мислення в контексті запам’ятовування, розуміння, творчого інтуїтивного
мислення, інтелекту. Вчений наголошує, що перелічені якості є лише передумовами й навіть у своїй сукупності
не дорівнюють критичному мисленню. Д. Клустер акцентує увагу на складниках із п’яти пунктів: по-перше,
це є мислення самостійне, тобто кожен, незалежно від інших, має формулювати свої ідеї, принципи, та переконання; по-друге, інформація є відправним, а не кінцевим пунктом; по-третє, критичне мислення починається
з постановки питання та з’ясування проблем, які мають вирішуватися; по-четверте, критичне мислення прагне
до переконливої аргументації; по-п’яте, критичне мислення є мисленням соціальним, а тому будь-яка думка
перевіряється та відшліфовується лише тоді, коли нею поділилися з іншими [Клустер Д., 2005].
П. Фасіоне визначає критичне мислення як систему суджень, яка застосовується задля аналізу речей
та подій з наступним формулюванням обґрунтованих висновків та дозволяє надавати обґрунтовані оцінки,
інтерпретації, а також коректно застосовувати отримані результати у вирішенні проблем та ситуацій [Facione,
Peter A., 1990].
Дослідженнями питання критичного мислення в контексті інноваційного характеру української освіти
займаються О. Л Мерзлякова, О. І. Пометун, І. М. Сущенко, С. О. Терно, О. В. Тягло та інші.
На думку О. І. Тягло, критичне мислення можна представити як точний алгоритм, послідовність добре
узгоджених інтелектуальних дій, майстерне виконання яких дає змогу досягати мети. Алгоритм критичного мислення включає чотири основні фази: аналіз, розуміння, оцінювання, критика. Вчений пропонує
свій варіант визначення критичного мислення як сучасного виду логічної діяльності, що ставить за мету
систематичне вдосконалення процесу та результатів мислення на основі їх критичного аналізу, розуміння
й оцінювання [Тягло О. В., 2008: 22]. Він наголошує, що критичне мислення виявляється сьогодні тією
життєздатною перспективою розвитку «науки мислити», яка на початку ХХІ століття відповідає умовам
ефективної життєдіяльності людини інформаційного суспільства. Тією мірою, пише дослідник, якою освіта
України прагне бути на рівні освіти провідних держав сучасного світу, вона має засвоїти критичне мислення, адаптувати його до специфіки національного менталітету [Тягло О. В., 2002: 31].
С. О Терно дотримується думки, що критичне мислення визначається як усвідомлене, самостійне, рефлексивне, цілеспрямоване, обґрунтоване, контрольоване та самоорганізоване. Важливими складниками науковець вважає схильність до сумнівів, гнучкість, пошук доказів, перевірку обґрунтованості здобутих знань
[Терно С. О., 2012].
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О. Л. Мерзлякова тлумачить означений феномен як «намагання все аналізувати, оцінювати, не приймати на віру; уміння правильно, об’єктивно оцінювати власні дії, здатність виявляти та визначати
власні помилки; піддавати критичному розгляду пропозиції й судження інших людей. Якщо дуже
коротко – критичне мислення є виправданим скепсисом у ситуаціях із підвищеним інформаційним ризиком»
[Мерзлякова О. Л., 2017: 5].
Поняття «критичне мислення» в сучасних психолого-педагогічних енциклопедичних виданнях України
саме в означеній словосполуці не зустрічається. Проте, проаналізувавши окремо поняття «мислення»
та «критичний», можна наблизитися до розуміння цілісного терміна «критичне мислення». В «Українському
педагогічному словнику» слово «мислення» пояснюється як вища форма відображення дійсності в психіці,
ідеальна діяльність, результатом якої є об’єктивна істина [Гончаренко С. У., 1997]. У «Сучасному тлумачному психологічному словнику» знаходимо таке: «Мислення – один з вищих проявів психічного, процес
пізнавальної діяльності індивіда, який характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням
дійсності; це аналіз, синтез, узагальнення умов і вимог розв’язуваної задачі та способів її розв’язання.
Мислення як процес нерозривно пов’язаний із діяльністю особистості – з мотивацією, здібностями і т.д.»
[Шагар В. Б., 2007: 252]. Психологічний словник пояснює мислення як «…процес опосередкованого й узагальненого пізнання людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках
і відношеннях. Мислення – вища форма вияву аналітико-синтетичної діяльності і, якщо воно правильне,
відображає об’єктивну дійсність глибше, повніше й точніше, ніж чуттєве її пізнання. Критерієм його істинності є суспільна практика» [Психологічний словник, 1982: 91] Звернемось до поняття «критика», «критичний», що надасть точне розуміння досліджуваного феномену. У цьому ж словнику знаходимо, що «…
критика у перекладі з грецької – це «здатність розрізняти» – принципи і форма діяльності, що відбиває
аналітично-оцінювальне ставлення до дійсності з метою переосмислення її щодо певних критеріїв. Наукова
критика, як один із її видів, є способом дослідницької перевірки достовірності результатів пізнання. Критика – це метод розкриття і подолання помилок та хиб». [Психологічний словник, 1982: 83] А. Лякішева,
В. Вітюк, І. Кашуб’як, посилаючись на «Великий тлумачний словник сучасної української мови», говорять
таке: слово «мислення» в цьому словнику обґрунтовано як «міркування, зіставлення явищ об’єктивної дійсності з відповідними висновками»; слово «критичний» має такі дефініції: 1) який містить критику, тобто
ґрунтується на науковій перевірці правдивості, правильності чого-небудь; 2) той, що стосується розгляду
й оцінювання кого-небудь або чого-небудь з метою виявлення та усунення вад, хиб; 3) здатний виявляти
й оцінювати позитивне та негативне в кому-небудь або чому-небудь [Лякішева А., Вітюк В., Кашуб’як І.,
2019]. Тобто тлумачення поняття «критичне» щодо мислення означає здійснення або залучення ретельного
судження або обґрунтованої оцінки. Отже, критичне мислення – це пізнавальний процес високого рівня. Він
включає кілька навичок, необхідних для оцінки та розуміння конкретних подій та умов, визначення цілей
та ефективного планування дій щодо їх досягнення. Більш коротко можна визначити досліджуваний феномен як мислення про мислення, тобто рефлексія самого процесу власного мислення. Взагалі на часі маємо
до ста визначень поняття «критичне мислення».
Встановлено, що критичне або рефлексивне мислення починається з відчуття проблеми та продовжується як процес її вирішення, що вимагає застосування обґрунтованого судження, інтелектуальної правдивості та творчого розуміння й, як результат, призводить до певного висновку. Визначені структура та сутність поняття критичне мислення.
Історичний аналіз поняття «критичне мислення» дозволив зробити висновок про спадкоємність його розвитку. Філософи античності, середньовіччя, ренесансу, нового часу та сучасності доповнювали чи заперечували ідеї один одного, використовуючи як інструмент критичне мислення. Вся історія розвитку філософії
з її змінами формацій та відповідних їм парадигм доводить те, що фундаментальною рушійною силою по
суті було саме критичне мислення, хоча назва поняття була різною.
Доведено значимість розвитку критичного мислення як однієї з необхідних навичок сучасної людини.
Перспективи подальших досліджень передбачають емпіричне вивчення розвитку критичного мислення
в юнацькому віці. Планується проаналізувати існуючі на сьогоднішній день методологічні підходи виявлення рівня критичного мислення; з’ясувати основні психологічні умови розвитку критичного мислення
в юнацькому віці, дослідити взаємозв’язок психологічних особливостей з розвитком критичного мислення.
Простежити, чи змінюється рівень розвитку критичного мислення в ранній та пізній юності; довести вплив
психологічних умов на розвиток критичного мислення особистості в юнацькому віці.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Karpenko O. D. Essence of concept of critical thinking and its historiogenesis
The aim of the article is to study the phenomenon of «critical thinking» based on analysis of scientific philosophical and psychological-pedagogical literature, systematization and generalization of theoretical data. The study naturally combines historical, etymological and essential components. Specifics of scientific work need to be based on information from the past. The
study of the origin and development of critical thinking in historical aspect is consistent with chronological sequence of stages
of development of human civilization from antiquity to modernity. Discoveries and achievements of the most famous scientists
of each historical epoch are showed in their connection and interaction, thus proving driving role of development and historical continuity of the essence of studied phenomenon. The first printed uses of the term «critical thinking» are mentioned.
Review and analysis of a large number of definitions of foreign and domestic scientists show theoretical and practical relevance of the issue. The concept of each scientist highlights certain aspects of critical thinking, providing an opportunity for its
deeper understanding. At the same time, the common ground, the basis on which the diversity of interpretations of the essence
of the issue is built, is clearly traced. In the absence of a definition of «critical thinking» as a single term in modern Ukrainian
dictionaries, the combined interpretation of the concepts of «thinking» and «critical» allows us to ensure the semantic enrichment of the combination of two words into one integral term. Particular attention is paid to highlighting views of Western
and Ukrainian scholars on the development of critical thinking on its application in psychological and pedagogical area. The
convincing arguments are provided in favor of the need of developing critical thinking as an integral part of human mental
process in modern historical period. It is noted that Ukrainian teachers and psychologists, based on the work of Western colleagues, take into account specifics of Ukrainian society, in regard with social, mental, and psychological aspects. Prospects
for identification of level of critical thinking, taking into account psychological conditions of its development, and identifying
the impact of psychological characteristics of personality development in adolescent period are presented.
Key words: thinking, critical thinking, history of the development of critical thinking, essence of the phenomenon of «critical
thinking», scientific knowledge, development of critical thinking in adolescence period.
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НЕЛІНІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА
В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
В умовах реформування системи освіти в Україні та інтеграції її до європейського освітнього простору актуалізується потреба в розробленні та впровадженні сучасних підходів до організації діяльності освітніх інституцій різних
рівнів, зокрема закладів післядипломної освіти. Посилюється і потреба в новій філософії освіти, а саме: дистанційна
освіта в умовах пандемії COVID-19 набуває найактуальнішого значення. А неформальна освіта, за такого підходу, дає
змогу реального вибору освітніх стратегій та змісту для задоволення потреб дорослого, є справжнім освітнім простором для практико орієнтованого, соціально значущого оновлення професійних знань та здобуття освіти на новому рівні
наукового знання. У відповідь на означені гострі суспільні виклики розкрито діяльність Українського відкритого університету післядипломної освіти «УВУПО», як першого в Україні самоврядного (автономного) закладу освіти типу розподіленого університету. Розроблено та розкрито проєкт міжрегіональної співпраці для професійного розвитку педагогічних
працівників на основі проєктно-перетворювальної нелінійної парадигми та рефлексивно-позиційного підходу як виклик
на вирішення актуальних проблем у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, створення сучасних умов
для швидкого розвитку системи неформальної освіти та запровадження трансформаційних процесів в аспекті неформальної освіти. Проєкт міжрегіональної співпраці представлено як форму соціальної взаємодії на основі відкритості,
доступності, горизонтальних зв’язків та ставлень, під час якої формується спільнота прогресивних освітян, здатних
реагувати на сучасні виклики та докорінно змінювати освітні підходи до власного навчання та своєї професійної місії.
Ключові слова: освіта дорослих, неформальна освіта, післядипломна педагогічна освіта, дистанційна освіта,
педагогічні працівники.

Освіта як феномен суспільного розвитку та засіб і одночасно результат науково-інформаційно-технічної
еволюції людства в умовах пандемії COVID-19 переживає й ініціює революційні потрясіння, зумовлені системними змінами стилів мислення, керівних парадигмальних установок, форм і методів навчання, освітніх
потреб людей різних вікових категорій.
Відчутно посилюється потреба в новій філософії освіти. Перехідний етап від порядку, що функціонував
тривалий час, до певного безладдя (хаосу), а потім від нього знову до нового порядку, зумовив непрогнозовану дію багатьох малодосліджених процесів, зокрема, руйнацію більшості «старих» структур та появу
й розвиток абсолютно нових, що розвиваються за законами самоорганізації. Ми є свідками того, як сучасний
соціум втрачає властивості стабільності, рівноваги та стійкості, демонструє нелінійні тенденції в умовах,
коли віртуальна реальність стає простором соціалізації індивіда [1]. Глобальні зміни розвиваються з надзвичайним прискоренням, тому традиційні стратегії побудови освітньої діяльності не відповідають викликам
такого суперечливого часу. Для того, щоб ефективно і вчасно реагувати на зміни в соціумі, потрібні нові
знання, нові теоретичні установки та ідеї, нова сучасна методологія освіти, що комплексно б відповідали
рівню сучасного розвитку людства.
Метою статті є розгляд неформальної освіти в системі Українського відкритого університету післядипломної освіти.
Загальний характер та динамізм нелінійного світорозуміння стикається у двобої із традиційним мисленням більшості освітян, що продовжують сповідувати лінійний підхід, зокрема в системі післядипломної
освіти [2]. Оскільки потреба в нелінійних методологічних установках залежить від рівня розвитку й цілей
пізнання, а з відкриттям складно еволюційних нестабільних систем усвідомлюється загальнонауковий характер нелінійної освітньої парадигми, «загальний характер і динамізм нелінійного світорозуміння в сучасній
науці пов’язані передусім із теорією самоорганізації та заснованому на цьому світобаченні» [3].
Філософським підґрунтям та передумовою нелінійних процесів в освіті є синергетичний підхід, що розвинувся на основі запропонованого німецьким фізиком Г. Хакеном терміна «синергетика» (з древньогрецької – «спільна дія»). Отже, ми виходимо з того, що розвиток сучасної неформальної освіти дорослих спирається на синергетичний підхід і, за дослідженнями О. В. Вознюка [4], характеризується такими проявами:
педагогічна система сама вибирає шлях свого розвитку; «відкритий», «дистанційний» тип освіти впродовж
життя, в який включено складники: передача знань, умінь, навичок, формування відносин людини до світу,
знаходження змістів, самовираження, соціальна творчість; навчання і виховання постають як єдине ціле,
елементи якого можна розділити лише в теоретичному наближенні; основна мета системи освіти – вільний
і всебічний розвиток індивідуальності; резонанси, невизначеність, випадковість, хаос можуть бути джерелом
формування нових відносно детермінованих структур. Застосування ідей синергетичної парадигми освіти
до організації системи діяльності дистанційної освіти допомагає, на нашу думку, більш цілісно осмислити
сучасні трансформації та розкрити нові грані в діалектиці освітнього процесу.
Дж. Сіменс (George Siemens) [5] як основоположник теорії коннективізму висловив ідею про те, що
навчання в сучасному світі має суттєво змінитися, оскільки старі теорії (біхевіоризм, когнітивізм, конструк-
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тивізм) були розроблені в «дотехнологічну» епоху, тому в сучасному світі чимало учнів будуть рухатися
в різних, можливо, пов’язаних між собою галузях знання протягом свого життя.
Неформальне навчання є важливим аспектом нашого досвіду, а формальна освіта не включає в себе весь
досвід навчання, бо, як правило, навчання нині відбувається в різних формах через співтовариства практики та особисті зв’язки; навчання є безперервним процесом, що триває протягом усього життя; навчання,
діяльність і робота – вже далеко не окремі поняття, нині вони пов’язані; підвищена увага до управління
знаннями підкреслює необхідність теорії, що пояснить зв’язок між індивідуальним і організаційним навчанням; багато процесів, особливо в галузі когнітивної обробки інформації, тепер можуть бути розвантажені
або підтримуватися за допомогою технологій; «знати–як» і «знати–що» нині доповнюється концепцією
«знати-де» (розуміння, де знайти необхідні знання) [6]. Зокрема, зазначені тези покладено в основу дистанційної освіти, де кожен педагог має змогу отримати доступ до курсів підвищення кваліфікації, навчатися
дистанційно в зручному місці і зручний для себе час.
Педагогічне дослідження, що розглядається, проводиться в рамках науково-дослідної роботи кафедри
філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за темою
«Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020–2025 рр. ДР № 0120U104637).
У чому, на наш погляд, головна обмеженість традиційних підходів до навчання дорослих? Незважаючи
на те, що на рівні теоретико-декларативному вже кілька десятиліть розробляється й упроваджується андрагогічна модель навчання дорослих, на рівні практичного втілення переважно продовжує домінувати підхід
інформаційного натовкмачування званнями, без виявлення та врахування практичних потреб дорослого. До
того ж продовжує діяти тенденція очікування, на жаль, більшістю педагогічних працівників «таких милих
серцю» інструкцій від будь-яких установ і, бажано, стосовно абсолютно всіх проявів у реальному освітньому процесі. Отже, на часі – своєрідний злам традицій у системі освіти. Зрозуміло, що це одне з найскладніших завдань освіти дорослих, адже традиції в ній – як стале явище – презентують узагальнений досвід,
звичаї, погляди, смаки, норми тощо, що складалися історично протягом цілої попередньої соціокультурної
епохи, передавалися педагогами класно-урочної системи з покоління в покоління, сприяли формуванню
усталених поглядів і переконань, часто розвинулися до рівня «неписаних законів».
У відповідь на означені гострі суспільні виклики розпочав діяльність Український відкритий університет
післядипломної освіти (далі «УВУПО») – перший в Україні самоврядний (автономний) заклад освіти типу
розподіленого університету [7]. Мета – відкрити змогу отримати доступ до курсів підвищення кваліфікації
особам, які бажають навчатися дистанційно в зручному місці і в зручний для них час, – актуальна, затребувана педагогічною спільнотою.
Університет на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти забезпечує узгодження змісту післядипломної освіти і освіти дорослих з європейськими освітніми стандартами та цифровізацією суспільства, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти, впровадження інноваційних підходів неперервного
розвитку особистості фахівця [7].
Оскільки загальний характер і динамізм нелінійного світорозуміння в сучасній освіті передбачають,
насамперед, самоорганізацію та відповідне світобачення особистості, діяльність університету ґрунтується
на підходах, які в сукупності утворюють сучасну освітню платформу для дорослих. Зокрема, університет
має ресурси для обслуговування необмеженої кількості слухачів незалежно від їх місця проживання; віртуальні кафедри акумулюють участь в освітньому процесі науковців і практиків різних напрямів знань, різних
освітніх закладів; дистанційна форма навчання доступна для всіх і забезпечена сучасним інформаційним
супроводом; особистий обліковий запис дає змогу будь-кому стати зареєстрованим слухачем і вибрати особистий профіль навчання; слухач може відстежувати процес власного розвитку в освітньому середовищі,
має змогу використати інноваційні авторські електронні ресурси, розроблені педагогами й науковцями
кафедр університету; забезпечується неперервний розвиток професійних компетентностей.
До того ж університет пропонує широкий спектр форматів навчальних матеріалів для дистанційного
навчання: текстові матеріали, відео- та аудіоматеріали, презентації, Internet-конференції, вебсемінари, тренінги тощо, підтримує відкрите навчання на основі розроблених викладачами віртуальних кафедр унікальних методик, що ґрунтуються на принципі обов’язкового врахування особистісних потреб слухачів та організаційних умов їх навчання.
Долучившись до розв’язання актуальних проблем у системі підвищення кваліфікації педагогічних
працівників і створення сучасних умов для швидкого розвитку системи неформальної освіти «УВУПО»
та запровадження трансформаційних процесів в аспекті неформальної освіти ми розробили проєкт міжрегіональної співпраці для професійного розвитку педагогічних працівників на основі проєктно-перетворювальної нелінійної парадигми та рефлексивно-позиційного підходу.
Оригінальність та інноваційність проєкту презентують місія, зміст, структура і запропоновані освітні
форми. Проєкт суттєво відрізняються від раніше пропонованого, зокрема, такими позиціями: у процесі реалізації проєкту демонструються різноманітні моделі конструювання сучасного змісту, методів роботи, безпосереднього моделювання нових форм у сфері освіти в цілому; освіта в рамках системи неформальної
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освіти «УВУПО» спрямована не лише на інформування дорослих про сучасні інновації, а на реалізацію
діяльнісно-особистісної моделі професійного розвитку особистості, що визначила і вибрала власну траєкторію розвитку; зрештою, система неформальної освіти «УВУПО» сприяє вирішенню навчально-професійних
завдань освітян; зміст у неформальній освіті «УВУПО» не є лінійно розгорнутим та логічно вбудованим
у курси, а представлений нелінійною траєкторією комплексу сучасних знань з урахуванням різноманітності
суспільних викликів, освітніх і професійних тенденцій.
Проєкт міжрегіональної співпраці розгортається як форма соціальної взаємодії на основі відкритості,
доступності, горизонтальних зв’язків та ставлень, під час якої формується спільнота прогресивних освітян,
здатних реагувати на сучасні виклики та докорінно змінювати освітні підходи до власного навчання та своєї
професійної місії. Реалізація проєкту відбувається на основі ефективних комунікаційних процесів, диверсифікації видів навчальної діяльності, проєктування спільноти, злагодженої командної роботи.
Проєктування різноманітних кейсів для впровадження індивідуальних траєкторій та реалізації технології
науково-методичного супроводу забезпечує підтримку суб’єктивної діяльності педагогічних працівників,
сприяє формуванню нової професійної поведінки. Індивідуальна траєкторія зрощується в процесі взаємодії
усіх учасників проєкту та зростає до нового рівня [8]. Передбачаємо взаємопов’язаність таких напрямів
роботи: науково-дослідницький, проектний, освітній. Усі вони, з огляду на теорію самоорганізації, світоглядним стрижнем якої є принцип нелінійності, мають забезпечити осмислення учасниками проєкту тих
нових явищ і фактів, що не потрапляли раніше в коло їхніх професійних дій чи особистих досліджень.
Основними завданнями проєкту міжрегіональної співпраці є: презентувати стейкхолдерам багатоваріантні можливості навчання в системі «УВУПО»; розкрити вигідні можливості партнерської співпраці для
викладачів (викладання спецкурсів на «УВУПО»); провести маркетингове дослідження запитів стосовно
задоволення поточних і перспективних потреб споживачів освітніх послуг; провести фокус-групове дослідження для виявлення позитивів і недоліків, тенденцій і закономірностей; абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення; систематизації і формулювання висновків, рекомендацій і визначення напрямів
подальшого розвитку «УВУПО»; розробити й апробувати модель неперервного професійного розвитку
педагогів як споживачів освітніх послуг в умовах «УВУПО»; обґрунтувати актуальні методики для моніторингу результатів професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх послуг в умовах «УВУПО»;
розробити й експериментально апробувати в умовах «УВУПО» сучасний науково-методичний супровід
професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх послуг (навчальні модулі, спецкурси, флеш-курси,
вебінари тощо); перевірити припущення, що означені завдання можуть бути імплементовані через призму
теоретико-методологічного, організаційно-управлінського, науково-методичного, рефлексивного рівнів.
Нині вже загальновизнано, що професійний розвиток педагогів як споживачів освітніх послуг забезпечується відкритими технологіями неформальної освіти дорослих. Відкритий інформаційний контент, взаємоузгоджуваність, спільне створення, експериментування, роздуми, обмін та застосування накопичених ідей
і знань, досвіду всіх суб’єктів, наявність умов для їх вільного входження в освітній простір та отримання
якісної освіти без обмеження гендерних, вікових, національних, територіальних відмінностей – саме ці цінності закладено в основу функціонування «УВУПО» як осередку неформальної освіти дорослих.
Етапи проєкту і терміни їх виконання
1. Діагностичний етап (01.01.2020 – 31.12.2020 р.): розроблення і представлення програми проєкту;
вивчення й аналіз філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури, нормативних документів
із проблеми професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх послуг в умовах неформальної освіти;
проведення моніторингу з метою виявлення проблем і труднощів у процесі професійного розвитку педагогів
як споживачів освітніх послуг в умовах «УВУПО»; комплексне вивчення організаційно-управлінських, психолого-педагогічних, науково-методичних чинників професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх послуг в умовах неформальної освіти.
2. Моделювальний етап (01.01.2021 – 31.12.2021 р.): теоретичне обґрунтування та експериментальна
перевірка технологій і моделей професійного розвитку педагогів як споживачів освітніх послуг в умовах
«УВУПО» як осередку неформальної освіти; обґрунтування актуальних методик для моніторингу результатів професійного розвитку педагогічних працівників в умовах «УВУПО»; розроблення програм підвищення
кваліфікації для педагогів як споживачів освітніх послуг у різноманітних трансформаціях (спецкурси, флешкурси тощо).
3. Рефлексивно-упроваджувальний етап (01.01.2022 – 31.12.2022 р.): проведення кількісного і якісного
аналізу результатів наукової розвідки; впровадження отриманих результатів у практику роботи «УВУПО»;
презентація стейкхолдерам багатоваріантних можливостей навчання на курсах «УВУПО»; розкриття вигідних можливостей партнерської співпраці для викладачів (викладання спецкурсів на «УВУПО»); виявлення
соціального ефекту впровадження результатів проєкту в умовах неформальної освіти.
Траєкторія створення відкритого інформаційного контенту «УВУПО» вибудувана з урахуванням таких
принципів відкритої освіти: відкритість і доступність (відкритий інформаційний контент «УВУПО» має
можливості залучення замовників освітніх послуг широкого загалу, в тому числі ключових стейкхолдерів); змога взаємодіяти і комунікувати в режимі off-line (освітнє середовище «УВУПО» [9]) і on-line (ВВВ,
чати освітнього середовища); гнучкість і адаптивність: можливості адаптації до умов зовнішнього серед-
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овища, що змінюються (в тому числі в умовах пандемії COVID-19), до суттєвих освітніх трансформацій
(дистанційна освіта, онлайн-освіта); гнучка освітня система (свобода вибору форм і змісту навчання, глибини й обсягу програми підвищення кваліфікації освітніх послуг, тривалості і темпу навчання); глобалізація
(вільне функціонування в умовах світової освітньої спільноти неформальної освіти («УВУПО»)); економічна ефективність і конкурентоспроможність серед цінових пропозицій (освітній результат досягається
з меншими, порівняно з традиційним навчанням, витратами часу, коштів; економічна пропозиція є конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг).
Висновки. Отже, нелінійне світорозуміння освіти дорослих допомагає в науковий спосіб осмислити ті
явища в освітній діяльності педагогів як споживачів освітніх послуг, що не потрапляли в період стабільного
функціонування системи освіти в поле зору фундаментальних досліджень, зокрема, такі характеристики
сучасного життя, як хаос, порядок, становлення тощо. За нашого підходу, саме моделі професійного розвитку в системі неформальної освіти відповідають сучасним викликам нераціонально влаштованого світу.
Синергетичний підхід дає змогу трансформувати сталу систему післядипломної освіти в активну, рухливу,
постійно змінювану систему формальної і неформальної освіти дорослих на засадах самоорганізації, нелінійного мислення, творчого проєктування індивідуального професійного розвитку, конструювання його різних векторів відповідно до потреб особистості педагога, акцентувати увагу на людині та її професійній ролі
в соціальних системах.
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Kyrychenko M. O., Prosina O. V., Kravchynska T. S., Shvenʹ Ya. L. Nonlinear perception of adult education:
informal education in the system of Ukrainian Open University of Postgraduate Education
In the context of reforming the Ukrainian educational system and integration of Ukraine into the European educational space,
the need for the development and implementation of modern approaches to the organization of educational institutions of differ-

116

Випуск 77’2020

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

ent levels is actualizing. Thus, the need for a new philosophy of education is growing, namely, distance education in the context
of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) is gaining the most urgent importance. With this approach, the non-formal education provides an opportunity to make a real choice of educational strategies and content to meet adult’s needs and become a real
educational space for the practice-oriented, socially significant renewal of professional knowledge and education at a new level
of scientific knowledge. Revealed the activities of the Ukrainian Open University of Postgraduate Education «UOUPE», as
the first in Ukraine self-governing (autonomous) educational institution such as a distributed university appointed in response to
these acute social challenges. The project of interregional cooperation for the professional development of pedagogical workers
is developed and opened based on the design-transforming nonlinear paradigm and reflexive-positional approach, as a challenge to solve current problems in the system of professional development of pedagogical workers, creating modern conditions
for the rapid development of non-formal education and introduction of transformation processes in the aspect of non-formal
education. The interregional cooperation project is presented as a form of social interaction based on openness, accessibility,
horizontal connections, and attitudes, during which a community of progressive educators able to respond to modern challenges
and radically change educational approaches to their own learning and professional mission is formed.
Key words: adult education, non-formal education, postgraduate pedagogical education, distance education,
pedagogical workers.
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Король А. М., Кутюгова Т. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
Інформаційні технології стали невід’ємною частиною нашого життя, а тому відіграють провідну роль в організації освітнього процесу, які розширюють можливості студентів для творчості, відкривають їм доступ до самоосвіти,
нетрадиційного накопичення знань через джерела ІКТ, неординарного підходу у вирішенні виробничих ситуацій. Ми
з впевненістю можемо сказати, що це не просто засоби навчання, а й якісно нові технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців.
Нині висуваються потреби не тільки до висококваліфікованих спеціалістів, а й таких, які здатні самостійно,
критично і творчо мислити, брати на себе відповідальність, працювати в команді, бути мобільними конкурентоспроможними і професійно компетентними фахівцями, здатних до саморозвитку і самореалізації. Тому роботодавці
висувають вимогу до своїх працівників володіти не тільки високою професійністю, а й певними особистісними характеристиками і якостями. Отже, в статті розглядається проблема пізнавального інтересу студентів, аналізується
його визначення психологами та педагогами.
У статті досліджуються інтерактивні засоби навчання в процесі професійної підготовки майбутніх медичних
фахівців. Розглянуто основні етапи процесу формування і розвитку пізнавального інтересу, розкрито особливості
методів і прийомів стимулювання пізнавального інтересу студентів під час навчання. Зроблено огляд та апробацію
в роботі викладача web-сервісу LearningApps.org як ефективного інструменту у формуванні пізнавального інтересу
під час вивчення предмета: «Технології: комп`ютерна грамотність». Дослідження доводять, що застосування інтерактивних засобів навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій сприяють формуванню в студентів пізнавального інтересу, спрямованого на вибір оптимальних рішень.
Ключові слова: пізнавальний інтерес, інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні засоби навчання, персональний комп’ютер, програмне забезпечення, комп’ютерні технології, майбутні фахівці, web-сервіс.

Розбудова національної системи освіти в Україні, основні напрями якої визначені Конституцією
України, Законом України «Про освіту», спрямована на підвищення інтелектуального потенціалу нації,
виховання особистості як громадянина, котрий спроможний брати активну участь у будівництві сучасної
держави. Згадані документи визначають всебічний розвиток студента як необхідну умову удосконалення
його інтересів та здібностей, підготовку до майбутньої професії та трудової діяльності. Формування
пізнавального інтересу студентів виступають імперативом як навчальної діяльності, так і наступної –
соціалізації (набуття знань, розвитку загальноосвітнього мислення, підготовки до одержання ґрунтовних
наукових знань).
Людина живе і працює у світі систем, які різняться між собою як складом, так і метою функціонування,
саме поява інформаційно-комунікаційних технологій у 60-х роках ХХ століття і призвела до суттєвих змін
у житті людства, адже вони призвели до формування нового інформаційного суспільства, в якому визначальну роль відіграють інформація та нові знання.
Можемо сказати, що проблема інтересу в навчанні не нова. Значення інтересу в навчанні було розглянуте
багатьма дидактами минулого і сучасності. Чималий багатовіковий досвід минулого дає підставу стверджувати, що інтерес у навчанні являє собою важливий і сприятливий фактор його побудови. Спираючись на
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новітні досягнення педагогіки і психології, сучасна дидактика вбачає в інтересі ще більші можливості і для
навчання, і для розвитку, і для формування особистості здобувача освіти загалом.
Проблема розвитку пізнавального інтересу завжди була актуальною в педагогічній науці. Питання активізації навчально-пізнавальної діяльності досліджувалися як вітчизняними, так і зарубіжними педагогами
за багатьма напрямами. Окремі аспекти проблемного навчання у формуванні пізнавальної активності досліджували Е. М. Златкіна, І. Я. Лернер, О. І. Ляшенко, Р. І. Малафєєв, О. М. Матюшкін, М. І. Махмутов,
В. В. Михайлов, Е. І. Мусаєв, В. Оконь, Т. І. Шамова та ін.
Метою статті є розгляд шляхів використання інтерактивних засобів навчання студентів у формуванні
пізнавального інтересу.
У навчанні фігурує особливий вид інтересу – інтерес до пізнання, або пізнавальний інтерес. Пізнавальний інтерес – це особлива диференційована спрямованість особистості на пізнання і виборчий характер,
виражений у тій або іншій предметній області знань. В умовах навчання пізнавальний інтерес виражений
схильністю студента до навчання, педагогічного пізнання діяльності в царині одного або низки навчальних предметів. Проблема формування пізнавальних інтересів студентів – одне з найважливіших завдань
сучасних закладів освіти. Із цією метою викладачі мають насичувати свою діяльність прийомами, що пробуджують безпосередній інтерес здобувача освіти. Педагогічна наука в наш час має у своєму розпорядженні
великі резерви, застосування яких у практичній діяльності допомагає успішному вирішенню цілей навчання
і виховання студентів.
Розкриття сутності та основних показників пізнавального інтересу неможливо без виявлення наукових
підходів до поняття «інтерес».
Поняття «інтерес» походить від латинського «interest» і означає має значення «можливо». Інтерес – це
вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення особистості до предметів, явищ, подій навколишньої дійсності,
а також до відповідних видів людської діяльності. Тут виступають в єдності об’єкт інтересу, що має захоплюючі, привабливі сторони, і суб’єкт, для якого ці сторони життєво важливі. На основі орієнтувальної
діяльності поступово розвивається спочатку допитливість (глобальне, ще малодиференційоване, але вже
явно пізнавальне ставлення до оточення), а потім інтерес – якість, що дає змогу цілеспрямовано і глибше
проникати в суть речей та явищ [3, с. 11].
У повсякденній мові «інтерес» розуміється ширше – як будь-яка спрямованість на значущий для людини
предмет чи діяльність. Інтерес має вибірковий характер і виявляється в стійкому зосередженні уваги на певних об’єктах. Інтереси людей мають різний зміст, обсяг, глибину, стійкість [2, с. 147].
Інтерес, як дуже складна і вагома для особистості категорія, має багато трактувань:
– вибіркова спрямованість людини, її уваги (Т. Рибо, Н. Добринін), її думок, помислів (С. Рубінштейн);
– прояв розумової та емоційної активності (Е. Строні, С. Рубінштейн);
– активатор різноманітних почуттів (Д. Фрейн) і своєрідна чуттєвість дитини (Ш. Бюлер);
– своєрідний сплав емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, які підвищують активність, свідомість і діяльність людини (Л. Гордон);
– структура, що складається з потреб (Ш. Бюлер);
– активно-пізнавальне (В. Мясіщев, В. Іванов), емоційно-пізнавальне (Н. Морозова) ставлення людини
до світу;
– специфічне ставлення особистості до об’єкта, викликане усвідомленням його значення та емоційною
привабливістю (О. Ковальов) [1, с. 33].
У сучасній філософській літературі інтерес розглядається як діалектична єдність об’єктивного
і суб’єктивного. З філософського погляду в структурі інтересу можна виділити чотири основних моменти:
соціальне становище суб’єкта, або сукупність його практичних зв’язків із суспільством; ступінь усвідомлення становища, яке може широко варіювати від нерозуміння через невиразне відчуття до чіткого усвідомлення; мотиви діяльності, спрямовані на цілком певні об’єкти інтересу і сама дія, яка є утвердженням
суб’єкта в об’єктивному світі [3, с. 11].
Інтерес має складну психологічну структуру. Він не являє собою окремого конкретного психічного процесу. Інтерес є певною формою зв’язку потреб особи та засобів їх задоволення. За своєю природою інтерес
не є вродженою властивістю особистості, він виникає не сам по собі, а зумовлений впливом на людину
навколишньої дійсності, тобто має соціальний характер. Різноманітність предметного світу, в якому живе
людина, викликає в неї різні інтереси, розвиток і формування яких відбувається в процесі різних видів діяльності: ігрової, навчальної, трудової, громадської [3, с. 11].
В «Українському педагогічному словнику» поняття «інтерес» трактується з точки зору психології і педагогіки й означає форму прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення мети діяльності і тим самим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному
і глибокому відображенню дійсності. Суб’єктивно інтерес виявляється в емоційному тоні, якого набуває
процес пізнання, в увазі до об’єкта. Задоволення інтересу не веде до його затухання, а викликає нові інтереси, які відповідають більш високому рівню пізнавальної діяльності. Інтерес у динаміці свого розвитку
може перетворюватися в нахил як прояв потреби в здійсненні діяльності, яка викликає інтерес. Розрізняють
безпосередній інтерес, який викликається привабливістю об’єкта, і опосередкований інтерес до об’єкта як
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засобу досягнення мети діяльності. Стійкість інтересу виражається в тривалості його збереження і його
інтенсивності [2, с. 147].
У педагогіці розрізняють чотири якісні етапи розвитку інтересу: зацікавленість, допитливість, пізнавальний інтерес, теоретичний інтерес. Усі ці етапи розвитку інтересу змінюються, взаємопроникають,
пов’язуються між собою, часом співіснують в єдиному процесі засвоєння знань, пізнанні нового [3, с. 13].
Взагалі інтерес у психолого-педагогічній літературі тісно пов’язаний із такими психологічними поняттями, як мотив, потреба, діяльність. С. Гончаренко у своєму „Українському педагогічному словнику»
інтерес визначає як форму пізнавальної потреби, задоволення якої забезпечує спрямованість особистості на
усвідомлення цілей діяльності і тим самим сприяє орієнтуванню, ознайомленню з новими фактами, більш
повному і глибокому відображенню дійсності. Інтерес має виборчий характер і спричиняє тенденцію звертати увагу на об’єкти визначеного роду, на їх пізнання або виконання визначеної діяльності, істотну роль
як фізіологічну основу інтересу відіграє орієнтований рефлекс. Суб’єктивно інтерес виявляється в позитивному емоційному тоні, що здобуває процес пізнання, в увазі до об’єкта, в бажанні глибше ознайомитися
з об’єктом інтересу [2, с. 147].
Задоволення інтересу може приводити:
– до його вгасання;
– до його подальшого розвитку у виді виникнення нових інтересів, більш високого рівня. Тим самим
інтерес виступає як спонукальний механізм пізнання.
Розвиваючись, інтерес може ставати схильністю як проявом потреби в діяльності, що викликає інтерес,
створюючи, таким чином, «робочий цикл», в якому інтерес «винагороджує» сам себе, знаходить потенції
самопідтримування і саморозвитку [5, с. 146].
Розрізняють безпосередній інтерес, який може бути викликаний емоційною привабливістю об’єкта,
і опосередкований інтерес до об’єкта як засобу досягнення мети діяльності.
Стійкий інтерес виражається в тривалості його збереження і його інтенсивності. Стійкими є інтереси, які
найбільш повно відбивають основні потреби особистості. Про стійкість інтересу свідчить подолання труднощів у здійсненні діяльності, що сама по собі інтерес не викликає, але виконання якої є умовою здійснення
цікавої діяльності [4, с. 60].
Аналізуючи поняття «інтерес», Р. С. Немов у роботі «Психология: Словарь-справочник» дає більш узагальнене психологічне означення: «Інтерес – це одне з почуттів, що виникає у зв’язку з пізнавальною діяльністю спрямованою на теоретичне освоєння дійсності. Він базується на пізнавальній потребі індивіда, а тому
оцінює успішність відповідної діяльності і сигналізує про ступінь задоволення цієї потреби» [6, с. 209].
Отже, психологи та педагоги сходяться на одному і визначають інтерес як мотив поведінки пізнавального характеру та суб’єктивну форму існування пізнавальної потреби, а також цілу гаму таких почуттів, як
допитливість, цікавість, здивування, прикрість, розчарування. Вони пронизують усі пізнавальні процеси, де
виконують виразну регулятивну функцію.
На основі вищесказаного можна дати таке означення пізнавального інтересу – як особливої виборчої
спрямованості особистості на процес пізнання; її виборчий характер виражений у тій або іншій предметній області знань. У цю область люди прагнуть проникнути, щоб вивчити, опанувати її цінності. В умовах навчання пізнавальний інтерес виражений схильністю школяра до вивчення, пізнавальної діяльності
в області одного, а можливо, і низки навчальних предметів.
Щоб успішно реалізувати особистісний потенціал кожного студента, в навчально-виховному процесі
мають бути створені умови для формування таких якостей особистості. Вирішенню таких завдань сприяє
застосування інтерактивних технологій навчання, суть якого полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу (і студентів,
і викладача). Слово «інтерактив», як пояснюють О. Пометун та Л. Пироженко, прийшло до нас з англійської
від слова «inter» – взаємний і «act» – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу.
Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану
мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну
спроможність [8, с. 7].
Основною метою залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні
форми представлення інформації для підвищення якості навчання.
Можна виокремити основні сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі:
– активне впровадження сучасних засобів та методів навчання з орієнтуванням на інформаційні технології;
– постійний якісний та професійний розвиток викладача з метою продукування ним інформаційних
технологій для навчання;
– поєднання традиційного та комп’ютерного навчання;
– зміна діяльності викладача на розробку нових засобів для підвищення його творчої активності, збільшення рівня технологічної та методичної підготовки;
– створення єдиного освітнього простору.
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Інформатизація освіти передбачає впровадження у вищу освіту нових засобів, методів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців, створення та використання потужних і простих у роботі Інтернет-технологій та засобів електронного навчання.
Перед викладачем постає чимало питань: як зацікавити студентів предметом, як ефективно використати
велику кількість додаткової інформації? Він перестає бути носієм об’єктивних знань. Викладачам, які прагнуть розпочати роботу по-новому, потрібно оновити науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення, яке і призводить до трансформації освітнього процесу.
Для вирішення цих питань на допомогу нам приходить web-сервіс LearningApps.org, який викладачі Криворізького медичного коледжу використовують під час вивчення загальноосвітніх та професійно орієнтованих дисциплін. Ознайомимося з можливостями сервісу LearningApps.org [10].

Рис. 1. Web-сервіс LearningApps.org

LearningApps.org є онлайн-додатком Web 2.0 і використовується у процесі навчання і викладання за допомогою інтерактивних модулів. Створення модулів для навчання є досить легким, а головне безплатним, що
дає змогу викладачам активно використовувати цей додаток. Існуючі інтерактивні модулі можуть бути безпосередньо включені в зміст навчання, а також їх можна змінювати або створювати в оперативному режимі.
Метою додатку є також збори інтерактивних блоків і можливість зробити їх загальнодоступним. Такі блоки
(так звані додатки або вправи) не включені з цієї причини в жодні програми або конкретні сценарії. Вони
мають свою цінність – інтерактивність.
Модулями навчання можна керувати або використовувати індивідуально (приватно) або в межах навчального закладу, а також вони можуть бути опубліковані на платформі і бути доступними для інших користувачів сервісу. Спектр використання додатків широкий і несе в собі методико-дидактичні вимоги до навчальних
ресурсів у Web 2.0. Авторський інструмент пропонує, окрім загальних типів завдань, таких як вправи із
завданням чи кросворд, понад двадцять форматів завдань, які постійно розширюються розробниками.
Інтерфейс сервісу простий та зручний: білий фон, світлі кольори, зручна навігація, можливість вибору
різних мов та велика кількість прикладів.
Робота з сервісом LearningApps.org можлива у двох режимах:
1) неавторизований користувач – у цьому режимі працюють користувачі, які бажають познайомитися
з можливостями онлайн-сервісу (рис. 2);

Рис. 2. Web-сервіс LearningApps.org
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2) авторизовані користувачі, які здійснили реєстрацію в сервісі (рис. 3).

Рис. 3. Web-сервіс LearningApps.org

LearningApps.org – це сервіс, який дає змогу кожному студенту продемонструвати свою роботу, а викладачеві – прокоментувати й оцінити кожного, не витрачаючи на це багато часу. Використання сервісу
LearningApps.org сприятиме перетворенню навчального процесу на інтерактивний, а виконання практичних
завдань та самостійної роботи зробить цікавим.
Висновки. Ми спробували проаналізувати широкий спектр наукових досліджень проблеми пізнавального
інтересу, дати актуальне визначення поняттю «пізнавальний інтерес», розкрити механізм виникнення та психолого-педагогічну класифікацію рівнів його розвитку, дидактичні засади, що сприятимуть формуванню пізнавального інтересу, зв’язки між пізнавальним інтересом і шляхами підвищення ефективності процесу навчання.
Використання в Криворізькому медичному коледжі традиційних методик викладання в поєднанні з інтерактивними засобами навчання є доцільним і перспективним, оскільки дає змогу сформувати пізнавальний
інтерес у здобувачів освіти та надати новий характер взаємодії викладача та студента, а також підвищити
якість оволодіння навчальним матеріалом із тієї чи іншої дисципліни.
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Korol A. M., Kutiuhova T. Yu. Applying interactive teaching methods for cognitive interest formation of students
Information technologies have become an essential part of our life, and that’s why they play a leading role in organizing
the educational process. Information technologies expand students’ possibilities for creativity, giving an access to self-knowledge, extraordinary accumulation of knowledge through the sources of information and communication technologies, unusual
approach about solving working problems. We can definitely say that they are not just methods of teaching, but also new, as for
their quality, technologies for the preparation of competitive specialists.
Nowadays they don’t place exacting demands upon top specialists only, but those who are able to think individually, critically and creatively, to take responsibility of their own, to work in the team, to be professionally mobile, competitive and competent
specialists who can develop and realize. That’s why employers insist both on high level of professionalism for their employees
and their proper personal characteristics and qualities. So, the problem of students’ cognitive interest is considered in the article. Some psychological and pedagogical definitions of cognitive interest are analyzed there.
Interactive methods of teaching in the process of future-to-be medical specialists’ professional training are studied in
the article. The main stages of forming and developing the cognitive interest have been considered, the peculiarities of the methods and techniques of stimulating the cognitive interest of the students in class have been revealed. Studying and testing have
been done through practical work of the teacher of the web service LearningApps.org as an effective tool for forming cognitive
interest while learning the subject «Technologies: computer literacy». The research proves that applying interactive methods
of teaching based on information and communication technologies aid forming students’ cognitive interest that is focused on
the choice of the most optimal solutions.
Key words: cognitive interest, information and communication technologies, interactive methods of teaching, personal
computer, software, computer technologies, future-to-be specialists, web services.
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Кошель А. П., Кошель В. М., Міненок А. О.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Статтю присвячено дослідженню методичних особливостей формування здорового способу життя як ціннісної
складової частини культури здоров’я майбутнього вихователя дітей закладу дошкільної освіти. У статті розглянуто
здоров’я як одну з людських цінностей.
Визначено основі теоретичні положення, на основі яких можна стверджувати, що культура здоров’я майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти – це складне інтегроване утворення. Підкреслено важливість формування
культури здоров’я майбутнього вихователя ЗДО.
Обґрунтовано важливість здорового способу життя підростаючого покоління, бо студентам доводиться сприймати й опрацьовувати велику кількість різноманітної інформації в умовах дефіциту часу
Розглянуто фактори, що впливають на стан здоров’я студентської молоді. Сформульовано важливість психічних
і соціальних компонентів та їхнього впливу на соматичне здоров’я студентів.
Підсумовано, що поняття способу життя варто визначити як спосіб життєдіяльності людини. Проаналізовано,
що здоров’я більшою мірою залежить від стилю життя. Саме він «має персоніфікований характер і визначається
історичними, національними традиціями, отриманою освітою і особистими нахилами. Виділяють економічну (рівень
життя), соціологічну (якість життя), соціально-психологічну (стиль життя) і соціально-економічну (уклад життя)
складові категорії «спосіб життя». У статті зосереджено увагу на те, що здоров’я більшою мірою залежить від
стилю життя. Резюмовано, що контроль за способом життя має здійснюватись і державою, і громадою (суспільством), і самою людиною. Контроль самою людиною можливий лише за умови організації навчально-виховного процесу.
Тільки завдяки освіченості з питань індивідуального здоров’я людина здатна наділяти себе певною здатністю щодо
контролю власного життя, бере на себе особисту відповідальність за свої дії, рішення, їхні наслідки.
Ключові слова: культура здоров’я, здоровий спосіб життя, цінність життя, студенти, ЗВО, заклад дошкільної
освіти, здоров’язбережувальна діяльність, вихователь дітей дошкільного віку.

До сучасних пріоритетних завдань нашої держави, розв’язання яких забезпечує політичну стабільність
і національну безпеку, входить виховання здорової особистості, яка прагне вести здоровий спосіб життя
і формувати його в майбутнього покоління. Це задекларовано в законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття», «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», «Базовому компоненті дошкільної
освіти України» та інших нормативних документах [3].
Законодавчими органами держави України прийнято низку документів, які включають у себе комплекс
заходів щодо підвищення рівня української освіти – від дошкільної до вищої та підвищення кваліфікації.
Особлива увага приділяється дошкільній освіті – початковій ланці в загальній системі навчання. Соціальне
замовлення суспільства на педагогів закладів дошкільної освіти, в яких сформовані знання, уміння і нави-
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чки ведення здоров’язбережувальної діяльності, вимагає нових підходів до підготовки таких фахівців для
роботи з дітьми дошкільного віку [5].
Проблема формування, збереження та зміцнення здоров’я населення в широкому значенні на особистісному та суспільному рівнях нині набула загальнодержавного значення. Здоров’я людини виступає найвищою цінністю, що є фундаментальним показником розвитку людства кожної держави [4].
Аналізуючи фахові, психолого-педагогічні, валеологічні літературні джерела, ми визначили, що формування здоров’я та методи його зміцнення й збереження в онто- і філогенезі знаходяться в колі постійних
інтересів науковців. Науковці розкривають різні методики зміцнення й збереження здоров’я, що пов’язані
з культурою та етнографічними особливостями кожного народу.
Формування та зміцнення здоров’я дошкільників залежить від зусиль усього педагогічного колективу
ЗДО. Здоров’язбережувальна діяльність буде ефективніша, якщо рівень ставлення до здоров’я всіх суб’єктів
освітнього процесу перебуватиме на високому рівні (О. Богініч, І. Брехман, Е. Вільчковський, Г. Воскобойнікова, Л. Загородня, А. Міненок, Т. Пономаренко та ін.).
Однак основною невирішеною проблемою сьогодення залишається відсутність пріоритету ціннісного
ставлення людства до здоров’я, що відбивається й на структурі педагогічної діяльності вихователя дітей
дошкільного віку (Г. Бєлєнька, Д. Вороніна, К. Крутій, С. Тітаренко та ін.).
Усе це актуалізує проблему формування ціннісного ставлення майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до свого здоров’я, формування в них прагнення до здоров’язбереження. Ціннісне ставлення майбутніх вихователів ЗДО до свого здоров’я має формуватися протягом усього періоду навчання в закладах
вищої освіти і передбачати вироблення ціннісно-смислових й діяльнісно-практичних навичок збереження,
зміцнення та формування здоров’я власного та своїх вихованців (В. Горащук, С. Грищенко, О. Дубогай,
А. Кошель, О. Курок, М. Носко та ін.).
Метою статті є дослідження методичних особливостей формування здорового способу життя як ціннісної складової частини культури здоров’я майбутнього вихователя дітей закладу дошкільної освіти.
Спираючись на основні положення філософської теорії цінності, ми пропонуємо вважати здоров’я однією
з важливих людських цінностей за такими орієнтирами:
– ідеал, до якого має прагнути людина;
– мета, для здійснення якої людина має відмовитися від шкідливих звичок, підвищити соціальну активність і соціальний статус, реалізувати потреби в самоактуалізації, досягати високої працездатності й раціональної організації своєї життєдіяльності;
– сенс, завдяки якому наповнюється сенсом і життя людини;
– здоровий спосіб життя як засіб формування, зміцнення й збереження здоров’я.
Розглядаючи здоров’я як одну із людських цінностей, ми наповнюємо його власним змістом, спираючись
при цьому на ціннісний підхід до проблеми його формування. Сутність аксіологічного підходу до досліджуваної нами проблеми полягає в його спрямованості на розуміння змісту, значення й на розвиток здібностей
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до осмислення феномена здоров’я, з точки зору наповнення його змістом.
Таким чином, можна зазначити, що в контексті ціннісного підходу здоров’я можна визначити як особистісну цінність, що має свою історію й вимагає усвідомленого ставлення до нього як до мети, до здійснення
якої має прагнути людина, щоб прожити довге і щасливе життя.
Нині на перший план виступає завдання виховання в дітей потреби в здоров’ї як життєво важливої цінності, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя, до «самотворення» й творення навколо
себе здорового середовища – формування культури здоров’я особистості як частки її загальної культури.
Культура здоров’я – це новий напрям у педагогіці, що вивчає теорію й розробляє практику формування,
збереження й зміцнення здоров’я людини, і є складовою частиною загальної культури особистості.
У сучасних умовах культура здоров’я функціонує як складна динамічна система й всебічно впливає на
виховання особистості. Ведення здорового способу життя – це показник ступеню оволодіння людиною культурою здоров’я [5].
На основі визначених теоретичних положень можна стверджувати, що культура здоров’я майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти – це складне інтегроване утворення, що включає в себе систему соціально
та особистісно значущих ціннісних орієнтацій особистості, що формуються в процесі професійної підготовки в закладі вищої освіти, перш за все, ґрунтуються на психолого-педагогічних засадах формування.
Своєю чергою педагогічні основи формування культури здоров’я майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти включають блок загальних основ здорового способу життя (ЗСЖ) (змісту знань та їх практичного
застосування в галузі збереження і зміцнення здоров’я, цінностей здоров’я), що невід’ємно пов’язаний із
психологічними основами формування мотивації до здорового способу життя у процесі підготовки, професійної мотивації до розвитку культури здоров’я. Це пояснюється тим, що культура здоров’я майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти, насамперед, заснована на їхньому власному досвіді здорового способу життя, який визначається ступенем володіння особистістю знаннями, вміннями та навичками в галузі
здоров’язбереження, підкріплений адекватним мотивом, що спонукає особистість до ЗСЖ, і підтверджений
здоров’язбережувальною діяльністю особистості у повсякденній та професійній діяльності [3].
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Утвердження здорового способу життя підростаючого покоління нині розглядається як один із пріоритетних напрямів гуманізації освіти. Реальною силою, здатною втілити це в життя закладу дошкільної освіти,
є вихователь дошкільного навчального закладу, який має належний рівень культури здоров’я, необхідний
для ефективної професійної діяльності, творчого використання її засобів, форм і методів. Однак у підготовці
таких фахівців у сфері дошкільної освіти існує багато невирішених проблем, у тому числі тих, що визначають її наукову значущість.
Здоровий спосіб життя істотно залежить від ціннісних орієнтацій людини, її світогляду, соціального
й морального досвіду. Ціннісні орієнтації припускають вільний вибір суспільних цінностей, на які особистість орієнтується і якими керується у своїй діяльності [4].
На нашу думку, становлення культури здоров’я студентів має дуалістичний характер: увага до власного
здоров’я та прищеплення здорового способу життя дошкільникам, але пропагування культури здоров’я
в ЗДО неможливе без прийняття цінностей здоров’я у власному житті. Тому важливо проаналізувати, що
являє собою студентство як соціальна група, проаналізувати стан здоров’я студентів і виявити психологопедагогічні основи формування відповідального ставлення студентської молоді до здорового способу життя.
Студентам доводиться сприймати й опрацьовувати велику кількість різноманітної інформації в умовах
дефіциту часу, виконувати значну частину роботи у вечірній і нічний час. Соціальній групі студентів властиві
певні вікові фізіологічні та психологічні особливості, в них напружена розумова праця протягом тривалого
періоду, емоційні перевантаження, малорухомий характер праці, широкі соціальні контакти в середовищі
собі подібних, дисонанс між високими запитами й обмеженістю матеріальних засобів. Більшість студентів
залежить від батьків, хоча в їхньому віці виражене прагнення до самостійності. Деяким доводиться поєднувати навчання з роботою з метою отримання додаткових коштів для існування, на шкоду здоров’ю і якості
навчання. Крім того, багато студентів проживають у гуртожитку.
Розумова праця студентів відрізняється навантаженнями на нервову й серцево-судинну систему,
нестабільним ритмом організації праці. Особливо високе навантаження студенти відчувають під час
іспитів, які запускають реакції типового емоційного стресу з усіма супутніми йому фізіологічними
й психологічними реакціями.
Підвищені вимоги до здоров’я висуває процес адаптації до навчання у вищій школі, що супроводжується
значною напругою компенсаторно-пристосувальних систем організму студентів.
На стан здоров’я студентської молоді впливають також такі фактори: біологічні, поведінкові (ставлення
до свого здоров’я; настрій на збереження і зміцнення здоров’я; своєчасність звернення за медичною допомогою й, у разі потреби, ставлення до медичних призначень; виконання профілактичних заходів), епідеміологічні, медичні [9].
Що стосується психічних і соціальних компонентів, то важливість їх впливу пояснюється тим, що виникнення багатьох соматичних захворювань пов’язане з психічним і соціальним неблагополуччям, а також тим,
що здоров’я значною мірою залежить від стилю життя людини, її цілей, мотивів, уміння адаптуватися в соціальному середовищі [6, c. 118].
Аналізуючи стан здоров’я студентів спеціальності «Дошкільна освіта», А. Кошель акцентує на тому, що
мало хто з них є абсолютно здоровим. Напружена санітарно-епідемічна ситуація у країні, велика кількість
хворих на Covid-19, збільшення захворюваності на туберкульоз, СНІД, інші хвороби, що передаються статевим шляхом, зростання кількості осередків небезпечних інфекцій також справляють негативний вплив на стан
здоров’я студентів. Тому одним із пріоритетних напрямів подолання нинішньої ситуації є створення в закладах
вищої освіти умов для навчання і виховання фізично, психічно, духовно й соціально здорової особистості, орієнтованої на ведення здорового способу життя та формування ціннісних орієнтацій оточуючих людей.
Спираючись на викладені теоретичні положення в працях Т. Бойченко, І. Брехмана, В. Горащука, Н. Новікова, Г. Пєтухова й інших, Л. Соколенко вводить поняття «культура здорового способу життя», яке визначає як багатоаспектне поняття, що охоплює екологічну грамотність, знання й раціональне використання
людиною можливостей свого організму, вміле застосування народних методів оздоровлення, яке передбачає
принципово новий підхід до свого здоров’я, спрямований на його збереження і зміцнення, усвідомлення
можливостей свого організму, диференційований підхід до інноваційних методик оздоровлення та лікування
тих чи інших захворювань, вміле використання валеологічних знань у професійно-педагогічній діяльності,
пропаганду ідей здорового способу життя й дотримання їх у власній життєдіяльності, вимогливе ставлення
до свого організму, здатність до самокерування і самокорекції, що поєднується з творчим, системним мисленням, розвиненою потребою в систематичному зміцненні здоров’я [6, с. 117].
Культура здорового способу життя студентів закладів вищої освіти також визначена А. Кошель як інтегроване особистісне утворення, яке характеризується наявністю у студентів знань про норми й цінності
різних аспектів здоров’я, позитивним їх переживанням як спонуки до виконання певних дій, вироблення
умінь і навичок реалізовувати такі дії у власній життєдіяльності, а також втілювати в майбутній професійній
діяльності, передаючи свій досвід дітям [3; 7; 8].
Стан здоров’я будь-якої соціальної групи населення, в тому числі й студентства, є проблемою, яка потребує комплексного розгляду, оскільки формування культури здоров’я є необхідною умовою збереження
здоров’я студентів у процесі навчання в закладі вищої освіти і в подальшому житті [3].
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Поняття способу життя варто визначити як спосіб життєдіяльності людини, якого вона дотримується
в повсякденному житті з огляду на соціальні, культурні, матеріальні та професійні обставини. Можна
стверджувати, що спосіб життя – це біосоціальна категорія, яка інтегрує уявлення про певний тип життєдіяльності людини і характеризується його трудовою діяльністю, побутом, формою задоволення матеріальних і духовних потреб, правилами індивідуальної і суспільної поведінки, що можуть послаблювати
вплив негативних факторів на індивідуальне здоров’я або ж, навпаки, посилювати й спричинювати патологічні процеси.
Виділяють економічну (рівень життя), соціологічну (якість життя), соціально-психологічну (стиль
життя) і соціально-економічну (уклад життя) складові частини категорії «спосіб життя». Здоров’я більшою
мірою залежить від стилю життя. Саме він «має персоніфікований характер і визначається історичними,
національними традиціями, отриманою освітою і особистими нахилами». Кожна особистість за однакових
на певний момент в її соціальній групі «рівнях», «якості» і «укладі життя» проявляє індивідуальний спосіб
задоволення своїх потреб, а тому поведінка, мислення, спосіб життя завжди визначають індивідуальний
характер особистості людини [4].
Найбільш повно взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям виражається в понятті «здоровий спосіб
життя», під яким розуміють спосіб життєдіяльності, який відповідає генетично зумовленим типологічним
особливостям цієї людини і конкретним умовам її життя і спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров’я та повноцінне виконання людиною її соціально-біологічних функцій.
Здоровий спосіб життя – це науково обґрунтований, найбільш раціональний і оптимальний у конкретних умовах спосіб життєдіяльності та усвідомлений особистістю як життєва необхідність. Він спрямований на розв’язання таких завдань: формування гармонійного розвитку особистості, створення сприятливих
умов для найбільш повної реалізації життєвих планів і потреб студентів, підтримка високої працездатності
й високого життєвого тонусу, забезпечення ефективної навчально-трудової діяльності та соціальної активності, формування фізичного й психічного здоров’я.
Ми погоджуємося з дослідниками С. Гвоздій, І. Івановою, А. Козикіним, А. Міненок, Л. Поліщук у тому,
що проблема формування здорового способу життя (ФЗСЖ) у студентів закладів вищої освіти залишається
актуальною й потребує негайного розв’язання засобами освіти; із цією метою необхідно залучати до освітньо-виховного процесу ЗВО якомога більше фахівців; зазначена проблема має цікавити й турбувати не
тільки фахівців і викладачів, але й самого студента в першу чергу [5].
Виходячи із сучасних наукових уявлень про здоровий спосіб життя, до основних його складників варто
зарахувати раціональний режим праці та відпочинку, організацію сну, достатню рухову активність, виконання вимог санітарії та гігієни, загартовування, культуру міжособистісного спілкування, профілактику або
усунення шкідливих звичок, раціональне харчування, психофізичну регуляцію організму.
З огляду на означений суперечливий вплив соціальних та психологічних чинників на спосіб життя студентів спеціальності «Дошкільна освіта» загострюється необхідність раціональної побудови освітнього процесу та психолого-педагогічного супроводу студентів під час навчання у ЗВО. Водночас на сучасному етапі
в освітньо-соціальному вимірі склалося певне уявлення і про структуру здорового способу життя, в якій
зазвичай виділяють оптимальний руховий режим, тренування імунітету й загартовування, раціональне харчування, психофізіологічну регуляцію, раціональну організацію життєдіяльності, відсутність шкідливих
звичок, психосексуальну і статеву культуру, здоров’язбережувальну самоосвіту й самовиховання. Ці компоненти здорового способу життя виділилися не випадково: вони впливали на людину протягом багатьох
поколінь, організм до їх впливу готовий, реакції на них закріплені генетично, а постійний вплив на організм
людини перетворює їх на необхідні подразники [4].
Розвиток індивідуальних навичок ЗСЖ переважно спрямований на інформаційну й освітню діяльність, що має за мету збільшувати спроможності людей робити правильний вибір, посилювати контроль за
здоров’ям, учитись вмінь та навичок спрямовувати зусилля на власне здоров’я, а також формувати здорове
середовище. ФЗСЖ має робити людей спроможними постійно, протягом усього життя, навчатися засобів
поліпшення індивідуального здоров’я [6].
Висновки. Отже, заклади вищої освіти мають забезпечити формування відповідних компетентностей
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, для успішного надбання здатності до формування в дітей
раннього і дошкільного віку навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної
культури) особистості.
Саме тому, на нашу думку, необхідно створювати організаційно-педагогічні умови для формування культури здоров’я студентів – майбутніх вихователів ЗДО. І тому ми розглядаємо здоровий спосіб життя як
першочергову і невід’ємну умову, підґрунтя у формуванні культури здоров’я майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, щоб сформувати в них здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки
і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
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Koshel A. P., Koshel V. M., Minenok A. A. Healthy lifestyle as a value component of formation of the health culture
of the future teacher of a preschool education
The article is devoted to the study of methodological features of the formation of a healthy lifestyle as a valuable component
of the health culture of the future educator of preschool children. The article considers health as one of human values.
Theoretical provisions are determined on the basis of which it can be argued that the health culture of future teachers of preschool education institutions is a complex integrated education.
The importance of a healthy lifestyle of the younger generation is justified since students have to perceive and process
a large amount of diverse information in conditions of time constraints.
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Factors influencing the state of health of student youth are considered. The importance of mental and social components
and their impact on students’ physical health is stated.
It is concluded that the concept of lifestyle should be defined as a way of human life. It is analyzed that health is more
dependent on lifestyle. It is he who «has a personalized character and is determined by historical and national traditions, education received and personal inclinations». There are economic (standard of living), sociological (quality of life), socio-psychological (lifestyle) and socio-economic (way of life) components of the category «lifestyle». The article focuses on the fact that
health is more dependent on lifestyle. It is summarized that lifestyle control should be carried out by the state, society (society),
and the person himself. Control by the person himself is possible only if the educational process is organized. Only through education in individual health issues is a person able to endow himself with a certain ability to control his own life, takes personal
responsibility for his actions, decisions, and their consequences.
Key words: health culture, healthy lifestyle, value of life, students, free educational institutions, preschool education institution, health care activities, educator of preschool children.
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Левченко Н. В.
ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДДЮ
(З ДОСВІДУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ)
У статті розкрито особливості неформальної освіти, її зв’язок із формальною освітою; представлено різні визначення поняття «неформальна освіта»; проаналізовано наукові джерела дослідників, які займалися проблематикою
неформальної освіти, основні форми неформальної освіти, які відомі в Україні. Мета статті – здійснити теоретичний аналіз наукової проблеми та виокремити особливості впровадження неформальної освіти у процес підготовки
соціальних працівників до роботи з молоддю. У дослідженні використано методи аналізу, порівняння та узагальнення
джерел із досліджуваної проблеми.
Підготовкою соціальних працівників в Україні займаються 69 закладів вищої освіти на різних рівнях вищої освіти
(початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньонауковий)). Зміст підготовки соціальних працівників у формальній освіті реалізується відповідно до нормативних документів, на державному рівні – Стандартів вищої освіти, на регіональному та місцевому рівнях – освітніх програм,
навчальних планів, робочих навчальних планів, навчальних програм освітніх компонентів, робочих програм навчальних
дисциплін, силабусів і т. д.
Найбільш поширеними формами та видами неформальної освіти, саме в підготовці фахівців до роботи з молоддю,
є конференції, програми, курси, стажування та ін. До освітнього процесу залучаються прогресивні професіонали,
фахівці різних сфер – ментори, які мають практичний досвід.
Кожен вид освіти із власним змістом, формами, методами, засобами сприяє особистісному та професійному
розвитку молоді, доказом чого є заклади вищої освіти, програми державного значення «Молодіжний працівник»,
«Державотворець» та ін.
Ключові слова: підготовка молодіжних працівників, робота з молоддю, молодь, неформальна освіта, форми роботи з молоддю.

Молодь є активним суб’єктом соціального відтворення, основним інноваційним потенціалом суспільства
та істотним гарантом його розвитку. Саме молоде покоління виступає важливою умовою подальших соціально-економічних змін. Одним з ефективних засобів успішного вирішення проблем із молоддю є соціальна
робота з такою категорією населення. Цей вид соціальної роботи впливає на характер життєзабезпечення
молоді та, зрештою, визначає її якісні характеристики. У зв’язку з цим соціальні гарантії і підтримка молоді
в Україні мають стати одними з пріоритетів держави, а надання якісної освіти – головною метою закладів
та організацій, які її надають.
На нашу думку, це можна здійснювати на міжнародному, державному, регіональному та місцевих рівнях.
Основними інструментами для досягнення такої мети є формальна, неформальна та інформальна освіта.
У процесі організації професійної підготовки соціального працівника до роботи з молоддю необхідно
акцентувати на формуванні високого рівня професійної культури, розвитку потреб в постійному професійному самовдосконаленні, що виступає гарантом успішності та ефективності діяльності в умовах сучасного
освітнього середовища.
В Україні основні аспекти молодіжної політики, підготовки фахівців до роботи з молоддю регламентують нормативні акти, а зокрема: проєкт Закону України «Про молодь» (2015), Закон України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (1993 р., зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки»
(2016), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Програма «Молодіжний працівник» (2014), Програма
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особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець» (2018), Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» (2017), проєкт положення «Про підготовку молодіжних працівників» (2017) та ін.
Сучасний стан соціально-педагогічної роботи в Україні характеризує різноманіття професійних ролей
фахівців соціальної галузі в різних сферах їхньої діяльності. В українській системі освіти розглядають формальну, неформальну, інформальну освіту, кожна з яких відіграє важливу роль у підготовці майбутніх соціальних працівників до роботи з молоддю.
У ст. 8 «Види освіти» Закону України «Про освіту» (2017) визначено, що «формальна освіта – це освіта,
яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами
освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.
Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає
присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під
час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи
дозвіллям» [3].
У нормативному документі зазначено, що результати навчання, здобуті шляхом неформальної або інформальної освіти, визначаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством, отже, всі
три види освіти взаємопов’язані.
Аспекти професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери розглянуто в дослідженні
Л. Міщик, де розкрито теоретико-методичні основи підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти,
а в роботі Р. Вайноли – особливості особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки. Вітчизняні науковці дослідили такі важливі питання, як особливості роботи з громадськими та молодіжними організаціями (О. Гудима, І. Мигович). Дослідники В. Бех, М. Лукашевич, І. Пінчук
вивчали зв’язок між соціальною роботою та громадським суспільством, акцентуючи на ролі останньої в становленні суспільства та соціальної держави.
Концепції змісту, організаційних форм і технологій навчання в закладах вищої освіти досліджували
С. Архангельський, В. Беспалько, А. Вербицький, С. Харченко, провідні ідеї, положення наукових досліджень, присвячених історії становлення та розвитку дитячого та молодіжного руху на території України –
І. Андрухів, В. Головенько, Б. Савчук та ін., теорію та методику організації діяльності сучасних громадських
дитячих та молодіжних об’єднань – Л. Алієва, А. Волохов, Р. Литвак, Ю. Поліщук, І. Фрішман та ін.
Теоретико-методологічні засади соціальної роботи розробляють вітчизняні вчені В. Буяшенко, О. Карагодіна, О. Кравченко, Н. Коляда, В. Лютий, В. Полтавець, Т. Семигіна, Т. Сила, Г. Слозанська, Л. Тюптя,
С. Шандрук, Т. Шаповалова, А. Ярошенко та ін.
Отже, у багатьох працях дослідників розкрито важливі аспекти професійної підготовки працівника соціальної сфери загалом і соціального працівника зокрема, проте дослідження теоретичних основ підготовки
соціальних працівників до роботи з молоддю в аспекті неформальної освіти не проводилися.
Проблеми розвитку різноманітних видів неформальної освіти в Україні та за кордоном стали об’єктом
вивчення українських науковців, а саме: основи формального професійної освіти – Н. Василенко, Н. Ничкало, неформальна освіта дорослих як проблема теорії і практики освітньої діяльності, освіта дорослих
та її неформальні форми в зарубіжжі, розвиток неформальної освіти як складника освіти впродовж життя –
О. Василенко, В. Давидова, А. Гончарук, Л. Лук’янова, закордонний досвід розвитку неформальної освіти –
Н. Горук, М. Лєщенко, В. Давидова, А. Гончарук, О. Огієнко, В. Стижалковська, теоретичний і практичний
аспекти організації неформальної освіти в Україні – Н. Павлик, Н. Терьохіна, Т. Ткач, зв’язок інформальної
та неформальної форм освіти – П. Ходкінс, Дж. Малком, підвищення кваліфікації як форма неформальної
освіти – О. Макареня.
Підготовка соціальних працівників до роботи з молоддю в аспекті неформальної освіти ще не була
предметом окремого дослідження, тому скринінг наукових джерел свідчить, що реалізація неформальної
освіти як у закладах вищої освіти, так і поза їх межами є невід’ємною складовою частиною сучасної освіти
в Україні.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз наукової проблеми та виокремити особливості впровадження неформальної освіти в процес підготовки соціальних працівників до роботи з молоддю.
У дослідженні використано такі методи, як аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми.
Інформаційне джерело osvita.ua [9] зазначає, що підготовкою соціальних працівників у формальній освіті
в Україні займаються 69 закладів вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» на різних рівнях
вищої освіти (початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)).
Це заклади державної та приватної форм власності, з яких надають освітні послуги за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» 9, «магістр» – 42, «бакалавр» – 50, «молодший бакалавр» – 5. Надають
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освітні послуги за схемами: «молодший бакалавр – бакалавр – магістр» – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; «молодший бакалавр – бакалавр – магістр – доктор філософії» – Київський
університет імені Бориса Грінченка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
«бакалавр – магістр – доктор філософії» – Херсонський державний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донбаський державний педагогічний університет,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Академія праці, соціальних відносин
і туризму. Інші 60 закладів вищої освіти здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 231 «Соціальна
робота» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» або «бакалавр»/»магістр».
У закладах вищої освіти підготовка здійснюється відповідно до Стандартів вищої освіти за освітніми
ступенями «бакалавр» та «магістр» (накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти» № 557 від 24.04.2019 р. та «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» № 556 від 24.04.2019 р.), на основі яких
розроблено освітні програми. Для освітніх ступенів «молодший бакалавр» та «доктор філософії» стандарти
ще не затверджені, хоча проєкт Стандарту вищої освіти для третього освітньо-наукового рівня розроблено
й подано для громадського обговорення.
Зміст підготовки соціальних працівників у формальній освіті реалізується відповідно до нормативних
документів, на державному рівні – Стандартів вищої освіти, на регіональному та місцевому рівнях – освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, навчальних програм освітніх компонентів,
робочих програм навчальних дисциплін, силабусів і т. д.
Скринінг наукової літератури показав, що неформальна освіта має важливе значення для професійного
розвитку майбутніх соціальних працівників.
Проаналізувавши наукову літературу, виокремимо визначення неформальної освіти.
В. Онушкін, Є. Огарьов вважають, що неформальна освіта це «освіта, після завершенню якої не передбачається отримання дипломів…», однак Є. Огарьов доповнює визначення тим, що це «складник освітнього
компонента; програми, курси, по закінченню яких не виникає жодних правових наслідків˂…˃; освіта, яка
зорієнтована на поповнення знань і умінь у галузі аматорських знань, розваг із метою розширити культурний
кругозір і набути знань і умінь, необхідних у побуті, у сфері міжособистісного спілкування» [8, с. 95–96].
А. Гончарук вважає, що неформальна освіта – це «організована, структурована та цілеспрямована
навчальна діяльність за межами закладів формальної освіти, спрямована на задоволення найрізноманітніших освітніх потреб різних, зокрема і вікових (від раннього дитячого й аж до похилого віку), груп населення, що, проте, не надає легалізованого диплома» [2, с. 31–36]. Схожу думку висловлює і О. Лазаренко:
«Навчальний процес, який переважно відбувається за межами закладу освіти, на робочому місці, у приміщеннях провайдерів такої освіти, який не приводить до присвоєння певної кваліфікації, але має визначені
часові обмеження та є структурованою щодо використання ресурсів» [4, с. 255–265].
Н. Павлик сформувала власне визначення неформальної освіти як процесу «додаткового цілеспрямованого діалогічного навчання, виховання й розвитку молоді, організованого поза межами змісту, форм і методів освітніх установ та державних інституцій» [11, с. 264].
На нашу думку, неформальна освіта – це освіта, що базується на принципах добровільності, активності,
співучасті, самоорганізованості і яку можна здобувати на державному, регіональному та місцевому рівнях
за різними формами підготовки (програми, курси, тренінги, громадська освіта, онлайн-освіта, стажування
і т. д.) без присудження освітніх кваліфікацій, але з документом, який підтверджує її здобуття.
На державному рівні найбільш поширеними формами та видами неформальної освіти, саме у підготовці
фахівців до роботи з молоддю, є конференції, програми, курси, стажування та ін.
У 2014 р. з метою поширення та актуалізації молодіжної роботи в Україні розпочалася реалізація програми «Молодіжний працівник» за підтримки «Програми розвитку ООН України» та у співпраці з Міністерством молоді та спорту України, Державним інститутом сімейної та молодіжної політики та Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ), яка базується на принципах неформальної освіти. Програма «Молодіжний працівник»
є частиною «Реанімаційного пакету реформ молодіжної політики в Україні» та одним із пріоритетів Державної цільової програми «Молодь України 2016–2020», на реалізацію якою передбачені кошти в державних
та місцевих бюджетах [6].
Упровадження програми «Молодіжний працівник» в Україні – це унікальна змога підвищити професійний рівень представників державних службовців та громадських об’єднань, які працюють із молоддю, що
сприятиме збільшенню кількості молоді, яка бере участь у формуванні молодіжної політики та посилить
на загальнодержавному рівні взаємодію державних і молодіжних громадських інституцій у соціальному
становленні молоді [6].
Згідно з програмою в Україні вперше виокремлено професійну групу фахівців, які працюють із
молоддю, а молодіжну роботу визнали на державному рівні окремим напрямом професійної підготовки
таких фахівців.
Для участі в програмі потрібно мати досвід та бажання працювати з молоддю [6].

129

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

Програма спрямована на лідерів та активістів громадських та благодійних організацій, які працюють із
молоддю, державних службовців, відповідальних за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях, працівників інших організацій, залучених до роботи з молоддю, незалежно від форми
власності. Мета програми – підвищення кваліфікації молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі
в умовах децентралізації задля підвищення ефективності розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної
політики на локальному та регіональному рівнях.
Основними завданнями програми «Молодіжний працівник» є підвищення теоретичних знань та практичних навичок молодіжних лідерів і фахівців молодіжної галузі, формування бази даних фахівців молодіжної
сфери та кращих практик реалізації молодіжної політики на локальному і регіональному рівнях, надання
консультацій із питань формування місцевої молодіжної політики та ін. [6].
Програмою передбачено 3 рівні тренінгів: базовий (перший рівень), спеціалізований (другий рівень),
тренінг для тренерів (третій рівень).
Проведення певного виду тренінгу відбувається відповідно до навчальної програми. Кожен тренінг має
мету, завдання, навчальну програму, навчальні модулі.
Базовий тренінг проходить упродовж трьох днів, включає три навчальні модулі (24 навчальні години).
Перший модуль: «Молодіжна політика і молодіжна робота. Ключові теми: Хто така молодь? Що таке молодіжна політика? Дорожня карта реформування молодіжної політики в Україні. Участь молоді. Міжсекторний підхід. Молодіжна робота і молодіжна політика. Європейський підхід до молодіжної політики». Другий
модуль: «Громада і молодіжна робота в громаді. Ключові теми: Громада. Активізація громади. Молодіжна
робота в громаді. Міжсекторний підхід. Участь молоді». Третій модуль: «Компетенції молодіжного працівника. Ключові теми: Молодіжний працівник. Компетентнісний підхід. Компетенції молодіжного працівника. Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи».
Мета базового тренінгу – сформувати в учасників основні теоретичні знання та практичні навички для
реалізації регіональної молодіжної політики. До завдань тренінгу входять забезпечення учасників необхідним базовим рівнем для реалізації успішної молодіжної політики, налагодження діалогу між різними
учасниками молодіжної політики, надання учасникам змоги створити власну ідентичність як молодіжного працівника.
Напрями діяльності молодіжного працівника: реалізація державної молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях, забезпечення і розвиток взаємозв’язку державних органів регіонального і місцевого рівнів під час державної молодіжної політики, сприяння координації роботи молодіжних об’єднань,
розробка та реалізація соціально значущих молодіжних проєктів та програм надання консультативної допомоги підліткам, молоді, молодій сім’ї (правової, соціальної, психологічної, профорієнтаційної, оздоровчої
тощо), збір і аналіз інформації про становище молоді в регіоні.
Після завершенн тренінгу учасники отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації [6].
У спеціалізованих тренінгах можуть взяти участь випускники базового тренінгу. Такі тренінги складаються з трьох модулів та домашнього завдання і розраховані на три дні. Тренінги мають свій тематичний
курс, наприклад: «Громадянська освіта для молодіжних працівників», «Залучення та координація волонтерів», «Інклюзивність у молодіжних центрах» та ін.
Курс «Громадянська освіта для молодіжних працівників» спрямований на допомогу молоді стати і бути
активними громадянами, розуміти права людини і власну ідентичність, цікавитися суспільними процесами,
критично їх оцінювати, а також самим бути рушієм цих процесів. Курс «Залучення та координація волонтерів» розрахований на молодіжних працівників, які мають досвід волонтерської роботи, є учасниками волонтерських проєктів та прагнуть далі навчати волонтерів у своїх організаціях.
Курс «Інклюзивність у молодіжних центрах» надає практичні компетентності з упровадження інклюзивних підходів у молодіжних центрах, навчає враховувати інтереси і потреби всіх груп молоді, які можуть бути
потенційними відвідувачами центру [6].
Навчання для молодіжних працівників, які мають досвід тренерської та молодіжної роботи і спроможні
проводити навчання за програмою «Молодіжний працівник», – це тренінг для тренерів.
Програма передбачає також міжнародний рівень, а саме: кращі випускники програми «Молодіжний працівник» із різних регіонів України мають змогу взяти участь у програмі обміну з навчальним візитом до
Європейського молодіжного центру м. Веймар (Німеччина). Метою такого досвіду є реалізація в Україні
системи навчання державних службовців та лідерів інститутів громадянського суспільства, діяльність яких
спрямована на роботу з молоддю. Навчальною програмою передбачено тематичні блоки: активна участь
молоді на місцевому рівні; пошук ресурсів та успішне переконання інших у тому, що ваша організація заслуговує підтримки; визначення поняття «молодіжний працівник» як професії [6].
На державному рівні з 2015 р. існує програма неформальної освіти для випускників шкіл, що будується на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку. Це «Українська академія лідерства», програма якої спрямована на молодь від 16 до 20 років, навчання триває 6 днів на тиждень
впродовж 10 місяців.
В основу навчання закладено три елементи: фізичний, емоційний та інтелектуальний розвитки. Змістом
навчальної програми є формування лідерських компетенцій, створених на прикладах найкращих світових освіт-
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ніх моделей. Основні навички, які отримують здобувачі академії, – це самопізнання, аналіз суспільних викликів,
роботи в команді, комунікації, щоб краще зрозуміти себе, країну і світ загалом. До освітнього процесу залучаються прогресивні професіонали, фахівці різних сфер – ментори, які мають практичний досвід [10].
Програма «Української академії лідерства» спрямована на молодь, оскільки допомагає їй розкрити лідерські якості, знайти своє призначення, пізнати свою країну і світ загалом, а для школярів – оцінити себе
та вибрати свою майбутню професію.
Гарним прикладом розвитку неформальної освіти на державному рівні за ініціативи Міністерства молоді
та спорту України та «Української академії лідерства» є також програма особистісного та професійного
розвитку молоді «Державотворець». Така програма діє з 2018 р., її мета – створити в Україні систему особистісного та професійного розвитку молоді віком від 18 до 25 років, розвитку відповідального лідерства
та підвищення рівня громадянської активності молоді. До такої програми у 2020 р. залучено 8 областей
України (Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Харківська, Львівська, Черкаська (м. Умань), Рівненська,
Кіровоградська), вона спрямована на студентську молодь, в якої є мотивація; бажання втілювати проєкти
для своєї громади, брати участь у навчальних програмах і стажуваннях, громадській діяльності, соціальних
та волонтерських проєктах та ін.
Завдання програми «Державотворець»: сприяти особистісному, професійному та суспільному розвитку
молоді; підвищувати рівень обізнаності молоді про діяльність державного, приватного та громадського секторів; сприяти розвитку лідерських навичок учасників програми, залученню молоді до проходження стажування та вступу на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування; надати українській молоді
інформацію про механізми протидії корупції та ознайомити з антикорупційними інструментами в Україні;
сприяти вихованню в української молоді цінностей доброчесності та прозорості. Програма складається
з трьох компонентів: освітнього (лекції, тренінги, семінари); практичного (ознайомчі візити до органів місцевого самоврядування, ЗМІ, приватних компаній та громадських об’єднань, створення проєктних команд,
написання та пітчинг проєктів перед журі); формаційного (рефлексії, командотворення, менторство).
Отже, програми державного рівня «Молодіжний працівник», «Українська академія лідерства», «Державотворець» є яскравими прикладами популяризації неформальної освіти. Формальна і неформальна
освіти відіграють важливу роль у розвитку молоді. На нашу думку, ці два види освіти мають функціонувати у взаємодії, доповнюючи одна одну, допомагати формувати сучасні компетентності у фахівців, які
працюють із молоддю.
Висновки. Отже, підготовку соціальних працівників до роботи з молоддю в Україні можна здійснювати як у закладах вищої освіти, так за їх межами, використовуючи формальну та неформальну освіту. На
місцевому рівні в закладах вищої освіти формальну освіту надають відповідно до стандартів вищої освіти,
освітніх програм, навчальних планів та іншого навчально-методичного забезпечення, використовують різні
форми неформальної освіти – тренінги, семінари, табори, секції, конференції, читання та ін. На загальнодержавному рівні до неформальної освіти можна зарахувати такі відомі програми, як «Молодіжний працівник», «Державотворець» та ін. На нашу думку, кожна освіта має спільну мету – сприяти особистісному,
професійному розвитку молоді шляхом набуття нею відповідних компетентностей; підвищувати рівень їх
обізнаності та сприяти їхньому вихованню. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є особливості практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до молодіжної роботи.
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Levchenko N. V. Training of social workers to work with youth (from the experience of non-formal education)
The article reveals the features of non-formal education, its connection with formal education; various definitions of the concept of «non-formal education» are presented; This article analyzes scientific sources of researchers who have dealt with the issue
of non-formal education, the main forms of non-formal education, which are known in Ukraine. The purpose of the article is to
carry out a theoretical analysis of the scientific problem and highlight the features of the introduction of non-formal education
into the process of preparing social workers to work with young people. In this research used methods of analysis, comparison
and generalization of sources from the researched problem.
In the organization process of the professional training of a youth social worker, it is necessary to focus on establishing
a high level of professional culture, emergence of a need for a continuous professional self-improvement, which guarantees
success and efficiency in the modern educational environment.
69 higher education institutions at different levels of higher education are engaged in the training of social workers in
Ukraine (initial level (short cycle) of higher education, first (bachelor’s), second (master’s), third (educational-scientific)). The
content of training of social workers in formal education is implemented in accordance with regulations, at the state level –
Higher Education Standards, at the regional and local levels – educational programs, curricula, working curricula, curricula
of educational components, working programs of disciplines, syllabi, etc.
The most common forms and types of non-formal education, namely in the training of youth work specialists, are conferences, programs, courses, internships, etc. The educational process involves progressive professionals, specialists in various
fields – mentors with practical experience.
Each type of education with its own content, forms, methods, means contributes to the personal and professional development of young people, as evidenced by higher education institutions, programs of state importance «Youth Worker» «Statesman»
and others.
Key words: training of youth workers, work with youth, youth, non-formal education, forms of work with youth.
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Литвин В. А.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО
У статті проаналізовано особливості організації педагогічного супроводу зростання особистісно-професійної відповідальності майбутнього вчителя в освітньому середовищі ЗВО. Визначено, що педагогічний супровід має бути
комплексним, інтегрувати психолого-педагогічні наукові здобутки. Під педагогічним супроводом розуміється цілісна
методично та системно організована педагогом діяльність студента, в процесі якої створюються психолого-педагогічні умови успішного навчання, виховання та розвитку кожного студента в освітньому середовищі ЗВО, прийняття
суб’єктом розвитку оптимальних рішень у різних ситуаціях життєвого вибору. Цей метод ґрунтується на взаємодії
того, хто супроводжує, і того, кого супроводжують. Особливо важливим педагогічний супровід виявляється у процесі професійного становлення майбутніх педагогів, у контексті зростання особистісно-професійної відповідальності
майбутнього вчителя в освітньому середовищі ЗВО. З’ясовано, що відповідальність як інтегральна властивість особистості реалізується у відповідній поведінці із залученням багатьох факторів, якостей та рис особистості. Відповідальність вчителя ми розглядаємо як професійно значущу якість, що пов’язана з усвідомленим виконанням сукупності
об’єктивно необхідних вимог, які висуваються до нього вибраною професією. Вважаємо, що особистісно-професійна
відповідальність – це якість особистості, що сформувалася на особистісній основі, мотивована потребою вдосконалювати результати своєї професійної діяльності з метою самоактуалізації. Вона, передусім, пов’язана з готовністю
особистості усвідомлено виконувати вимоги відповідно до професійних та соціальних норм, а також відповідати за
свої дії перед самим собою, іншими людьми, колективом, суспільством. У процесі фахової підготовки формуються
професійно важливі якості фахівця, що визначають його придатність, компетентність і готовність до виконання
професійного обов’язку. Інтегративною складовою частиною професійної готовності майбутніх учителів початкової
школи є сформована особистісно-професійна відповідальність.
Ключові слова: педагогічний супровід, відповідальність, професійна відповідальність, педагогічна відповідальність, особистісно-професійна відповідальність.

Сучасні трансформації в освіті вимагають нових підходів до організації освітнього процесу майбутніх
фахівців початкової освіти. Реформування освіти може відбуватись на принципах наукової обґрунтованості
та якісного методологічного апарату. Одним із напрямів цієї роботи є педагогічний супровід (ПС) – система підтримки та допомоги майбутньому фахівцю в освітньому середовищі ЗВО. Особливістю ПС є необхідність вирішення завдань особистісного розвитку та виховання майбутнього фахівця початкової освіти
в складних умовах модернізації системи освіти.
Незважаючи на значний інтерес дослідників до різних аспектів професійної підготовки вчителів та їх
виховання, можна стверджувати, що проблема педагогічного супроводу зростання особистісно-професійної
відповідальності майбутніх учителів потребує подальших наукових розвідок.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях українських науковців приділяється значна увага
підготовці майбутніх учителів загалом, зокрема: змісту педагогічної освіти (А. Алексюк, С. Гончаренко,
І. Зязюн, І. Підласий та ін.); удосконаленню технологій навчання майбутніх учителів початкової школи
(Н. Бібік, В. Бондар, М. Вашуленко, П. Гусак, О. Комар, Ю. Мальований О. Пєхота, О. Савченко, В. Семиченко, Л. Сущенко та ін.); педагогічному супроводу процесу підготовки майбутніх учителів (В. Горбунова,
І. Дубровіна, П. Матвієнко, В. Милацька, В. Слободчиков та ін.); розвитку творчої особистості фахівця,
а також створення умов для самореалізації, самоорганізації та самовиховання (І. Зязюн, Н. Кичук, О. Пєхота,
С. Сисоєва, І. Титаренко, Л. Хоружа, І. Шапошнікова, В. Шахов та ін.); організації виховного процесу в педагогічних ЗВО (А. Алексюк, Ю. Бабанський, І. Бех, Є. Бєлозерцев, Л. Боденко, М. Боритко, І. Зязюн, І. Ільїнський, В. Лісовський, Л. Лєсохіна, Г. Пономарьова, О. Пономарьов, Г. Шевченко та ін.); аналізу виховної
діяльності педагога (В. Беспалько, О. Дубасенюк, А. Макаренка, О. Столяренко, Г. Троцко та ін.); формування
відповідальності та відповідального ставлення в майбутніх учителів (К. Абульханова-Славська, С. Аксімов, М. Бахтін, Г. Ващенко, Т. Гаєва, М. Драгоманов, І. Кон, Т. Куниця, М. Левківський, А. Лопуховська,
А. Макаренко, Ю. Мигаль, Т. Морозкіна, М. Савчин, Г. Сковорода, О. Спіркін, С. Рубінштейн та ін.); підвищенню якості підготовки майбутніх учителів початкової школи (Н. Бібік, В. Бондар, О. Будник, Я. Кодлюк,
Л. Коваль, О. Комар, C. Мартиненко, Р. Пріма, О. Савченко, Л. Хомич та ін.). Вплив освітнього середовища
закладу освіти на професійну підготовку майбутніх учителів досліджувався А. Бондаревською, М. Братко,
Р. Вайнолою, О. Комаровською, О. Писарчук, О. Смолінською, О. Федій, А. Цимбалару, О. Ярошинською
та ін. Не применшуючи здобутків учених щодо окресленої проблеми, вважаємо за доцільне більш повно
розглянути в науковому дискурсі проблему зростання особистісно-професійної відповідальності майбутнього вчителя в освітньому середовищі закладу вищої освіти.
Мета статті – проаналізувати особливості організації педагогічного супроводу зростання особистіснопрофесійної відповідальності майбутнього вчителя в освітньому середовищі ЗВО.
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Окреслена нами проблема дослідження безпосередньо пов’язана з педагогічним супроводом зростання
особистісно-професійної відповідальності майбутніх учителів початкової школи, доцільно визначитися
із змістом понять «педагогічний супровід», «відповідальність», «професійна відповідальність», «педагогічна відповідальність», «особистісно-професійна відповідальність» у контексті підготовки майбутнього
вчителя початкової школи.
У сучасній психолого-педагогічній науковій літературі дефініція «педагогічний супровід» висвітлюється
не надто активно, однак варто зазначити деякі аспекти його трактування.
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу (В. Горбунова, І. Дубровіна, П. Матвієнко,
В. Милацька, В. Слободчиков та ін.), можемо стверджувати, що супровід – це особлива форма здійснення
пролонгованої соціальної та психолого-педагогічної допомоги майбутнім вчителям; система підтримки
та допомоги майбутньому фахівцю в освітньому середовищі ЗВО; пошук прихованих ресурсів розвитку
особистості майбутнього вчителя, спирання на власні можливості та зростання на цій основі особистіснопрофесійної відповідальності майбутнього вчителя в освітньому середовищі ЗВО.
М. Шакурова вважає, що педагогічний супровід є одним із «механізмів тривалої двосторонньої педагогічної взаємодії». Автором висвітлено такі характеристики, що належать цій взаємодії: суб’єктна позиція
всіх учасників процесу; спільність і взаємореферентність, яка приймається та підтримується суб’єктами
взаємодії; багатопроєктність; схожість інтерпретацій; адаптивність; переважне використання «м’яких»
методів педагогічної взаємодії [10, c. 90].
Педагогічний супровід, на думку Т. Ковальової [3], – це «метод, що забезпечує створення умов прийняття
суб’єктом оптимальних рішень у різних ситуаціях життєвого вибору. При цьому суб’єкт визначається і як
людина, що розвивається, і як система, котра розвивається».
У статті «Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема» І. Семененко [9, с. 348] обґрунтовує,
що основою формування теоретичних положень педагогічного супроводу є особистісно орієнтований, антропологічний і гуманістичний підходи, в яких людина та її розвиток розуміються як ключові цінності в системі
освіти. Розглядаючи педагогічний супровід як систему, треба усвідомити необхідність комплексного підходу,
що забезпечується командною роботою фахівців різних профілів, спрямованість на здатність особистості самостійно вирішувати актуальні проблеми та завдання розвитку. При цьому супровід усвідомлюється як допомога
суб’єкту в процесі формування орієнтаційного поля розвитку, відповідальність за дії в якому несе він сам.
Г. Безюлева вважає, що «принципами педагогічного супроводу майбутніх учителів мають стати такі
положення: партнерство; спрямованість зусиль на різні галузі життєдіяльності студентів (особисту, соціальну і трудову); узгодженість дій педагогів, кураторів груп, психологів, соціальних працівників та соціальних партнерів; безперервність (від абітурієнта до фахівця); визнання права кожної молодої людини на
включення в освітній процес і трудову діяльність» [1, с. 123].
Узагальнивши досвід фахівців-практиків, ми виокремили основні завдання педагогічного супроводу
майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки: створення сприятливих психологопедагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, індивідуального та інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців; виховання в цілісному педагогічному процесі громадянина, патріота, фізично
й духовно розвиненої людини-професіонала; забезпечення індивідуального підходу до кожного студента
на основі його психолого-педагогічних особливостей; створення психолого-педагогічних умов для забезпечення сприятливого перебігу адаптації студентів-першокурсників; профілактика та корекція відхилень
в інтелектуальному та особистісному розвитку; формування мотиваційно-ціннісного ставлення до обраної
професії; допомога в формуванні загальнопедагогічних компетентностей; сприяння гармонізації соціальнопсихологічного клімату в групі та педагогічному колективі тощо.
Отже, під педагогічним супроводом розуміється така навчальна та виховна взаємодія, у процесі якої
студент діє за заздалегідь відомими нормами, а педагог створює умови для ефективного здійснення цієї дії;
це цілісна методично та системно організована педагогом діяльність студента, у процесі якої створюються
психолого-педагогічні умови успішного навчання, виховання та розвитку кожного студента в освітньому
середовищі ЗВО; прийняття суб’єктом розвитку оптимальних рішень у різних ситуаціях життєвого вибору.
Цей метод ґрунтується на взаємодії того, хто супроводжує, і того, кого супроводжують.
Особливо важливим педагогічний супровід виявляється у процесі професійного становлення майбутніх
педагогів, у контексті зростання особистісно-професійної відповідальності майбутнього вчителя в освітньому середовищі ЗВО.
О. Пономарьов [6] зазначає, що під відповідальністю частіше за все прийнято вважати «усвідомлення
індивідом, соціальною групою, народом, представниками владних структур свого обов’язку перед суспільством і людством загалом та розгляд суті, ролі і значення своїх вчинків і висловлювань, діяльності й поведінки крізь призму цього обов’язку, а також обов’язкове її узгодження з тими зобов’язаннями і завданнями,
що проявляються у зв’язку із забезпеченням потреб функціонування і розвитку суспільства; проявом відповідальності може слугувати характер участі індивіда чи соціальної групи у спільній з іншими людьми
і групами діяльності, характер ставлення до них та до розподілу результатів діяльності».
К. Муздибаєв на рівні психологічного аналізу відповідальності розглядає її як «загальну властивість
особистості, що поєднує компоненти афективно-мотиваційної, інтелектуальної та діяльно-поведінкової
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сфер людини як тілесно духовної цілісності. Відповідальність постає як результат інтеграції всіх психічних
функцій особистості: суб’єктивного сприйняття навколишнього світу, оцінки власних чуттєвих ресурсів,
емоційного ставлення до обов’язку, волі» [5].
Порівняння поглядів учених І. Киричок, Ю. Новгородської та М. Шевчук [2, с. 39] дало змогу виокремити два загальнонаукових інтегральних підходи щодо розуміння сутності відповідальності особистості:
соціальний – відповідальність розглядають передусім як зовнішню щодо особистості інстанцію, як суспільне обмеження свободи людини через соціальні норми, правила, установки; особистісний – відповідальність представлена як риса особистості, як її інтегративна якість, що визначає її відносини із суспільством, професією.
О. Пономарьов та Л. Зінченко зазначають, що основними чинниками цілеспрямованого та системного
формування відповідальності є: навчання; виховання; соціалізація; особистісний розвиток людини; життєвий досвід та суспільна практика тощо. У процесі цілеспрямованої чи мимовільної дії цих чинників та їх
впливу на людину вона спочатку сприймає їх як певні зовнішні чи внутрішні впливи, потім засвоює їх сенс
як певних суспільних регуляторів взаємовідносин із людьми, осмислює необхідність формування власної
відповідальності як однієї з передумов життєвого успіху, і, врешті-решт людина глибоко усвідомлює цей
сенс відповідальності й необхідність неухильного дотримання її вимог і трансформує відповідальність та її
вимоги на імперативну норму взаємодії і спілкування з людьми, своєї діяльності, вчинків і поведінки [7].
Ми вважаємо, що відповідальна поведінка та відповідальне ставлення проявляються у вчинках, діях,
позиціях, рішеннях, намірах, планах людини. Загальними механізмами забезпечення відповідальної поведінки є саморегуляція мотивації та поведінки, свідомості, самосвідомості та моралі. Отже, відповідальність
як інтегральна властивість особистості реалізується у відповідній поведінці із залученням багатьох факторів, якостей та рис особистості.
До проблеми формування відповідальної особистості сучасного вчителя неодноразово зверталися також
такі відомі українські науковці, як С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень та ін., визначаючи відповідальність крізь призму реальних проявів діяльності й спілкування індивіда в царині навчання і виховання.
При цьому І. Бех, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін. наголошують на необхідності формування особистості на основі загальнолюдських моральних цінностей, серед яких ключову роль відведено саме відповідальності як здатності відповідально ставитися до життя, навчання, діяльності, природи, сім’ї, здоров’я
тощо [4, с. 125].
О. Юринець [11] визначає відповідальність вчителя як «системоутворювальну професійну якість, що
виявляється в усвідомленні необхідності сумлінного виконання вимог і норм цілісного педагогічного процесу, готовності та здатності особистості передбачати результати своєї педагогічної діяльності й бути за неї
відповідальним як перед зовнішніми (суспільство, педагогічний колектив, батьки, учні), так і перед внутрішніми «інстанціями» (відчуття обов’язку, сумління)».
Отже, педагогічна відповідальність – це особистісна якість, показниками якої є: добросовісність, акуратність, ініціативність, дисциплінованість, активність, наполегливість, творчість, винахідливість; наявність
навичок самоорганізації, самодисципліни, вміння планувати свій час, вести облік виконаної роботи, сумлінність, старанність, вимогливість, самокритичність, організованість, оцінка своїх можливостей. До показників відповідальності педагога варто зарахувати доброзичливе ставлення до дітей, батьків, колег, моральну
зрілість, тобто здатність людини брати на себе відповідальність щодо вирішення конфліктних ситуацій, відповідальність у досягненні фінансового й професійного успіху.
Відповідальність вчителя ми розглядатимемо як професійно значущу якість, що пов’язана з усвідомленим виконанням сукупності об’єктивно необхідних вимог, які висуваються до нього обраною професією.
У процесі фахової підготовки формуються професійно важливі якості фахівця, що визначають його придатність, компетентність і готовність до виконання професійного обов’язку. Інтегративною складовою частиною професійної готовності майбутніх учителів початкової школи є сформована професійна відповідальність.
Теоретичний аналіз змісту поняття професійної відповідальності педагога, проведений низкою вчених
(І. Киричок, О. Кривошеєва, Т. Манцурова, Ю. Новгородська, Л. Фрідман, М. Шевчук та ін.), дав змогу
виділити деякі її особливості: провідна роль знань і позиції (етичної вихованості) педагога як регулятора
проявів ним професійної відповідальності; готовність діяти на основі усвідомлення своїх обов’язків перед
суспільством, емоційного сприйняття їх та здатності передбачати наслідки своєї поведінки, відповідати за
них з урахуванням суспільної оцінки цих наслідків; органічний взаємозв’язок формування професійної відповідальності й відношення до людей і до себе педагога, інтересів і схильностей; органічний взаємозв’язок
проявів професійної відповідальності педагога та його дій і вмінь (практичної готовності) до виконання
професійних функцій, що покладаються на нього. Отже, професійна відповідальність виявляється в умінні
розпізнавати, передбачати розвиток професійних подій, правильно оцінювати свою роль у них та приймати
результати власної діяльності.
М. Савчин [8] зазначає, що професійна відповідальність «є структурним компонентом будь-якої професійної діяльності, яка успішно розвивається; це комплекс особистісних якостей фахівця, що забезпечує усвідомлення і переживання ним особистісної відповідальності за виконання та результати своєї професійної
діяльності, відповідність вимогам соціально та професійно схвалюваної поведінки».
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Дослідниці О. Міщеня та О. Третяк [4] вважають, що «професійно-педагогічна відповідальність – це системна особистісна якість, яка є не лише результатом відображення об’єктивно необхідних взаємовідносин
у суспільстві, а й пов’язана з наявністю соціальних цінностей, вимог та норм, специфічних для професійної діяльності. Професійно-педагогічна відповідальність особистості формується у процесі спільної діяльності як результат тих зовнішніх вимог, які до неї висуває суспільство, колектив (професійне середовище),
група та пов’язана з готовністю особистості усвідомлено виконувати вимоги відповідно до професійних
та соціальних норм, а також відповідати за свої дії перед самим собою, іншими людьми, колективом, суспільством». Дослідниці до структури компонентів професійно-педагогічної відповідальності майбутнього
вчителя початкової школи зараховують мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-вольовий та операційно-діяльнісний компоненти.
Висновки. Вважаємо, що особистісно-професійна відповідальність – це якість особистості, що сформувалася на особистісній основі, мотивована потребою вдосконалювати результати своєї професійної діяльності з метою самоактуалізації. Вона, передусім, пов’язана з готовністю особистості усвідомлено виконувати вимоги відповідно до професійних та соціальних норм, а також відповідати за свої дії перед самим
собою, іншими людьми, колективом, суспільством.
Педагогічний супровід зростання особистісно-професійної відповідальності майбутнього вчителя
в освітньому середовищі ЗВО має відбуватися поетапно: через самопізнання та самовиховання; розвиток професійних здібностей; засвоєння знань та цінностей щодо професійної відповідальності;
виховання відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності в освітньому просторі
ЗЗСО; створення умов самореалізації та акмеологічного фахового зростання майбутніх фахівців, до
етапу відповідального використання професійних знань, умінь та навичок в умовах закладу загальної
середньої освіти.
У контексті вищеозначеного варто зауважити, що особистісно-професійна відповідальність майбутнього
вчителя є сукупністю професійно важливих якостей, що проявляються в діяльності та мають вплив на її
ефективність.
1.
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Lytvyn V. A. Pedagogical support of the growth of personal-professional responsibility of the future teacher in the
educational environment of the university
The article analyzes the features of the organization of pedagogical support for the growth of personal and professional
responsibility of the future teacher in the educational environment of the university. It is determined that pedagogical support should be comprehensive, integrate psychological and pedagogical scientific achievements. Pedagogical support means
a holistic methodologically and systematically organized by the teacher student activities, in the process of which psychological
and pedagogical conditions for successful learning, education and development of each student in the educational environment
of the university are created; making the subject of development of optimal decisions in different situations of life choice. This
method is based on the interaction of the escort and the escort. Pedagogical support is especially important in the process of professional development of future teachers, in the context of the growth of personal and professional responsibility of the future
teacher in the educational environment of the university. It was found that responsibility as an integral property of the individual is realized in the appropriate behavior with the involvement of many factors, qualities and personality traits. We consider
the responsibility of a teacher as a professionally significant quality, which is associated with the conscious fulfilment of a set
of objectively necessary requirements that are put forward to him by the chosen profession. We believe that personal and professional responsibility is a quality of personality formed on a personal basis, motivated by the need to improve the results of their
professional activities in order to self-actualize. It is primarily related to the willingness of the individual to consciously comply
with the requirements of professional and social norms, as well as to be responsible for their actions to themselves, other people,
the team, society. In the process of professional training, professionally important qualities of a specialist are formed, which
determine his suitability, competence and readiness to perform professional duties. An integral component of the professional
readiness of future primary school teachers is the formed personal and professional responsibility.
Key words: pedagogical support, responsibility, professional responsibility, pedagogical responsibility, personal-professional responsibility.
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Макаренко Л. Л., Мова Л. В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
ХОРЕОГРАФА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Розглянуто систему професійної підготовки спеціалістів у галузі сучасного хореографічного мистецтва, що має
бути зорієнтована на формування творчої особистості, яка прагне до самовдосконалення, хоче поглиблювати власні
знання та навчати інших.
Зазначено, що на сьогодні інноваційні методи викладання відіграють важливу роль у підготовці хореографів,
оскільки вони позитивно впливають на прояв креативних здібностей здобувачів освіти, розвиток різних форм мислення, сприяють розширенню світогляду загалом, а також дають можливість усвідомити взаємозв’язок танцювального
мистецтва з філософією, психологією, біологією та іншими науками.
Вказано, що хореографія – це специфічне відображення сучасних життєвих реалій; конкретний танець – своєрідна форма гри, за допомогою якої особистість отримує можливість виражати свої почуття та емоції.
Проаналізовано нові художньо-інтелектуальні, етичні та соціально культурні вимоги до реалізації освітнього
потенціалу майбутніх хореографів-постановників, що зумовлені розвитком сучасного етапу хореографічної освіти.
Аргументовано необхідність не тільки формування викладачем предметно-практичних вмінь здобувачів освіти,
а ще й засвоєння студентами загальнотеоретичних аспектів, тобто певних законів, принципів, понять, адже своєрідний синтез знань, умінь та навичок надає можливість педагогові ефективно реалізувати професійну підготовку
майбутніх хореографів, які будуть володіти відповідними компетентностями.
Описано основні тенденції розвитку сучасної хореографічної освіти, яка повинна спрямовуватися на вдосконалення індивідуальних здібностей кожної особистості, з огляду на їхні фізичні та психологічні особливості.
Доведено, що професійне навчання сучасної хореографії потребує вміння педагога інтегрувати свої знання під час
викладання конкретних дисциплін із метою відповідного оновлення освітнього процесу.
Ключові слова: хореографічне мистецтво, хореограф-постановник, танець, інновація, професійна підготовка.

Швидкість розвитку науки та зміни, що відбулися у світі загалом і суспільстві зокрема за останні десятьдвадцять років і продовжують відбуватися кожного дня, суттєво розширили уявлення про реальність, роль
і місце людини, людської свідомості, її можливостей. Тому, на наш погляд, сьогодні поняття «інновація»
і «професійна освіта» у навчальному процесі вузівської підготовки хореографа актуальні та взаємопов’язані.
Переважна більшість дослідників зазначає, що інноваційний тип навчання завжди стимулює прагнення
до продуктивної спільної та творчої діяльності в процесі навчання, а також зумовлює готовність до співпраці у незвичних ситуаціях, розкриває особистість як вчителя, так і учня. На думку авторів, інноваційне
середовище позитивно впливає на прояв креативних здібностей особистості, розвиток різноманітних форм
мислення, сприяє постійному переосмисленню цінностей.
Термін «інновація» (від лат. – «innovatiо») перекладається як «оновлення», «зміна», «нове». Вважається, що класична хореографічна освіта має певні канони, а педагогічні інновації в цій галузі зумовлюють
появу непорозумінь і суперечностей. Що на сьогодні можна вважати інновацією у досвіді підготовки хореографа-постановника? Останні майже тридцять років у нашій країні відбувається значна кількість політичних та економічних змін, які доповнюють швидкі темпи розвитку комп’ютерно-інформаційних систем.
Якщо новизна завжди має конкретно-історичний характер, то інновації, що займають чільне місце у хореографічному мистецтві й формують танцівників-хореографів у нашій країні останні двадцять років, хоч
і викликають багато запитань з боку класично орієнтованих у викладанні спеціалістів, є закономірними
й актуальними. Це пов'язано зі змінами, спрямованими на вдосконалення наявного навчання, виховання,
особистісного і професійного розвитку студентів.
Нові ідеї, концепції, технології є об'єктивно новими лише у певний проміжок часу, надалі вони стають нормою, тобто сприймаються як звичайні, а з часом здатні навіть гальмувати розвиток нового, тому педагогічна
практика не може бути сталою. Досить важливими є зміст, мета, стандарти у професійній освіті; слід активно
здійснювати інноваційну педагогічну діяльність, що сприяє зміні педагогічного процесу і його компонентів.
У контексті нашого дослідження теза щодо співфункціонування у системі хореографічної освіти двох
стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної – відповідає вимогам сучасної освітньої ситуації та є аксіомою.
Інноваційність як один із принципів педагогіки – не нове явище для хореографів, основний зміст поняття
«новаторство» у хореографічній творчості полягає у зміні способів професійної діяльності, прийомів хореографічного мислення за допомогою перетворення і поширення оригінального художнього досвіду створення
танцю. Завдяки прояву в хореографічній професійній діяльності певних якостей і характеристик, зокрема:
самобутності, готовності до сприймання змін у галузі мистецтва, впровадження нових творчих ідей, які
впливатимуть на свідомість глядачів, – накопичується соціокультурний творчий досвід, що зумовлює розвиток хореографічного мистецтва.
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Але науковці не досліджували питання щодо того, наскільки оригінальним і значущим має бути нововведення педагога-хореографа, який працює у ЗВО, щоб воно мало право називатися істинно інноваційним.
У сучасній танцювальній педагогіці все більш затребуваними стають західні концепції, пов'язані з пошуком
нових форм руху, наближених до природної пластичної мови тіла. Серед них слід виокремити такі: «Пластичні знаки почуття» Ф. Дельсарта; «Ритмопластичний жест» Е. Ж. Далькроза; «Вільна пластика і вільне
тіло» Айседори Дункан; «Несвідомі експресії тіла в символічному просторі сцени» Марти Грехем; «Експресивний танець і архітектура простору» Рудольфа фон Лабана; Композиція Доріс Хамфрі; дослідження Сайлі
Бейнс; новаторськи ідеї Джона Кейджа в музиці та Мерса Каннінгема в хореографії; «Театр танцю» Піни
Бауш; технологія імпровізації Вільяма Форсата; «Бідний театр» Єжи Гротовського та багато інших.
Цей концептуальний підхід до розвитку хореографічної освіти висуває інші художньо-інтелектуальні,
етичні та соціально культурні вимоги до особистості педагога як суб'єкта освітнього процесу та його творчої
професійної діяльності.
Сучасний танець як жанр хореографічного мистецтва почав розвиватися у нашій країні на початку 1990-х рр.,
тобто експериментально-творчий період зазначеного танцювального напрямку – приблизно 30 років. Піонерами у цьому стали: студентський хореографічний колектив КПІ: «Танцклас», 1989 рік (м. Київ, художній
керівник – Н. Канчура); «Тріо», 1991 рік (м. Київ, керівники – О. Чорний, Р. Баранов); Міжнародний театральний фестиваль «Мистецьке Березілля», 1992 рік (ініціатор і автор концепції – С. Проскурня); «Другие
танцы», 1996 р. (м. Дніпро, художні керівники – М. Лимарь, О. Будницька); «Танцлабараторіум» (м. Київ,
художній керівник – Л. Вєнєдіктова); театр «Різома», 1998 рік (засновник і керівник – А. Залевський);
«Maluma&Takete», 2000 рік (м. Київ, художній керівник – Л. Мова); колектив під керівництвом Д. Бернадської, КІ (контактна імпровізація), яку активно почали викладати Р. Баранов та Л. Клімчук (модерн).
Паралельно із творчою роботою аматорських хореографічних колективів викладачі кафедри сучасної
хореографі КНУКіМ (що створена у 1999 році) вже у перші роки її функціонування (Т. Островерх – техніка
модерн; О. Кєбас – контемпорарі; Р. Баранов – контактна імпровізація; Л. Мова – техніка контемпорарі,
основи імпровізації та композиції, танець у рекреаційній системі) починають експериментувати щодо засвоєння виразних засобів сучасного танцю. Викладачі-новатори цілком усвідомлюють, що процес формування
емоційно-естетичного сприйняття засобів сучасного хореографічного мистецтва тривалий і потребує глибокого проникнення в естетику сучасного танцю, закони композиції та виконавської майстерності. На початковому етапі засвоєння нового танцювального матеріалу можуть виникати сумніви, що зазвичай формують
негативне ставлення у традиційного глядача, оскільки якість виконання не ідеальна, смислові конструкції
потребують більш детального і художньо-виразного режисерського рішення.
Сучасний етап стандартизації хореографічної освіти об'єктивно підвищує вимоги до реалізації освітнього потенціалу майбутніх хореографів з урахуванням становлення і розвитку регіональної танцювальної культури як провідного чинника нинішнього соціально-культурного процесу. На інтеграцію приватних методик викладання різних технік сучасного танцю і заміну цього поняття іншим – «технологія
інноваційної діяльності педагога-хореографа» – мають бути спрямовані зусилля теоретиків і практиків
хореографічної освіти, які розробляють і реалізують нову модель професійного навчання хореографа, що
може, на наш погляд, гарантувати якість навчально-творчого процесу в конкретних умовах педагогічного
експерименту.
Підвищення ефективності процесу навчання, як відомо, в педагогічній науці стає можливим завдяки
системному методу викладання, формуванню знань і вдосконаленню професійних компетентностей з урахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії. Навчання хореографії за допомогою застосування педагогічних інновацій, як показує досвід, не тільки забезпечує реалізацію накопичених знань, а ще
й сприяє динамічному засвоєнню теоретичних і практичних знань та формуванню вмінь суб'єктів художньопредметної діяльності. До того ж, зазначене навчання орієнтовано на готовність студентів до швидких змін
у хореографічній практиці, переосмислення професійних цінностей.
Подібний тип організації навчання повинен стимулювати до методичного напрацювання досвіду оновленого викладання і навчання, активної реакції на проблемні ситуації, що виникають у педагогічному процесі
та пов'язані з пізнанням об'єкта. Навчальний процес цієї моделі є безперервно інноваційним, під час нього
реалізується відкритий тип співпраці викладача і студентів, причому професійно-пізнавальна та проектнотворча діяльність здійснюється одночасно всіма суб'єктами педагогічного процесу. Отже, під час аналізу
проектування професійного навчання в сучасних умовах, доцільно зазначати майбутні якісні зміни педагогічної системи в цілому і способи забезпечення ефективності управління інноваційним педагогічним процесом, оволодіння його процесуальними компонентами, засобами й умовами.
Необхідно враховувати роль не тільки наукових, але й безпосередніх, чуттєвих знань на рівні сприйняття
і образів суб'єкта пізнавально-практичної діяльності, оскільки ці знання (досвід) мають важливе значення
для успішного оволодіння індивідуальними засобами професійної діяльності. У процесі навчання необхідно
формувати не тільки знання та вміння щодо предметно-практичних дій хореографа, а ще й загальнотеоретичні (закони, принципи, поняття). У цьому випадку вироблені спеціалістом-хореографом навички характеризуються відповідними особливостями у різних галузях професійної діяльності, що забезпечує активне
використання компенсаторних можливостей особистості.
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Особистісно орієнтований підхід до проектування професійного навчання дає можливість поєднати
у навчальному процесі формування теоретичних знань студентів з їхніми практичними потребами та інтересами. Одні хочуть бути методистами, інші – виконавцями, прагнуть створити свій хореографічний колектив
конкретної спрямованості або планують працювати викладачем у школі мистецтв, коледжі культури, або,
можливо, спробувати себе у ролі викладача. Наші дослідження професійної діяльності педагога-хореографа
показали, що самоосвіта і самонавчання виконують важливі функції у роботі педагога. Проблема полягає
в тому, що, з одного боку, йому доводиться одночасно вчитися самому і навчати значній кількості нових
рухів інших, а з другого – за умов інноваційного навчання викладач повинен володіти знаннями з біомеханіки, фізіології, анатомії, психології, дидактики.
Отже, професійне навчання сучасної хореографії потребує вміння педагога інтегрувати й актуалізувати
фундаментальні знання з огляду на власний творчий досвід у викладанні нових для ЗВО хореографічних
дисциплін. З погляду формування предметних навичок поняття «професійне навчання сучасного танцю»
можна визначити як процес взаємодії педагога і студента, спрямований на пошук найбільш ефективних
способів виконання танцювально-рухового навчально-творчого завдання за такими особливими правилами:
– методично правильно поставлене дихання, тобто зв’язне дихання, під час виконання рухів;
– якісна робота м'язів під час виконання танцювального руху, тобто розуміння і виконання рухів згідно
їхньої анатомічно обґрунтованої організації (природний рух в контексті танцю);
– відчуття правильної (усталеної в методиці виконання сучасного танцю) форми та спрямованості руху;
– відчуття необхідного емоційно-енергетичного імпульсу під час виконання руху;
– точне відтворення ритму виконаного танцювального руху;
– усвідомлення смислового контексту семантичної природи танцювального руху.
Сучасні погляди дослідників на сутність професійної діяльності педагога-хореографа дають можливість
розробити програму формування професійної майстерності. Цей алгоритм включає: пізнання історії та теорії предмета; створення оптимальної технології проектування інноваційного навчання хореографії; вироблення приватної (авторської) практики викладання у практиці виконання танцювально-рухових дій.
Такий підхід потребує внесення певних коректив у поняття «методика» і «технологія» щодо хореографічної спеціалізації. Методикою пропонуємо вважати усі можливі педагогічні прийоми, які можуть використовуватися для ефективного навчання танцювально-руховій дії. Технологію потрібно розглядати як науковий
підхід до проектування хореографічного навчання; систему взаємодій викладача і студентів, що реалізується
з метою набуття досвіду професійної педагогічної діяльності, в якій яскраво виражений художньо-інноваційний компонент. Наявність технології зменшує ймовірність непродуктивних дій викладача і студента.
Найбільш важливими характеристиками педагогічної технології є новизна і перетворення. Технологія
виражається у системних діях педагога і студента, спрямованих на ефективне досягнення кінцевої мети
дослідно-експериментального навчання: підготовка до нового виду викладацької діяльності хореографа
у галузі сучасного танцю, важливим компонентом якої є професійне проектування.
Виокремимо сутнісні компоненти технології інноваційної діяльності педагога-хореографа:
1. Цілі та завдання навчання у контексті інновацій педагога-хореографа;
2. Система дидактичних умов, що гарантує досягнення визначених цілей інноваційного навчання сучасної хореографії;
3. Закономірності структурування процесу співпраці та взаємодії викладача і студентів під час реалізації
інноваційного навчання сучасної хореографії;
4. Наявність діагностичних засобів і тестових завдань, які дають можливість відстежувати і коригувати
результати педагогічного експерименту та їхній вплив на розвиток особистісних і професійних якостей майбутнього випускника-хореографа.
Визначено два важливих структурних компоненти педагогічної танцювальної концепції: мета й особливості розвитку танцювального мислення. У різних танцювальних концепціях виховання певного типу
танцівника, як головна мета педагогічного процесу, базується на системі встановлених автором провідних
хореографічних дисциплін. Саме в цих умовах освітнього процесу формуються певні фізичні й розумові
здібності студентів та їхній спосіб хореографічного мислення. Отже, основна причина проблем хореографічної освіти полягає не у первинних чинниках, тобто якості та кількості знань (стандартів), а в здатності
педагогічної системи виховати певний тип хореографа та сформувати у нього конкретний спосіб художньо –
естетичної взаємодії зі світом і бачення себе в цьому світі.
Саме тому ми розглядаємо танець як форму гри, що підтримує ігрову атмосферу занять і знімає напругу.
Це дає можливість зрозуміти, що танець присвячений самому собі та процесам власної трансформації, а не
є вираженням почуттів й способом мімічного опису подій. Для цього необхідно створити для студентів
творче середовище, в якому підтримується бажання танцювати, відчуваючи простір, а не лише заучувати
хореографічні рухи. Дія ґрунтується не на чіткій логіці розвитку подій, а на артефактах, які фіксують взаємодію тіла і почуттів, тіла і простору, предмета і думки. Тобто, танець є можливістю вираження власних
внутрішніх імпульсів, почуттів, думок, під час якого рух залежить від внутрішнього імпульсу та відчування
атракторів. Застосування пауз у потоці рухів, різних траєкторій руху, великої кількості обертань та рухів за
спіраллю створює власні закони і структуру. Танець має ритм, що подібний до того, який завжди виникає під
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час спілкування. Цей танець може реалізуватися на рівні відносин зі всесвітом, партнером, собою. Імпровізаційне танцювальне дійство із значною кількістю учасників сприяє формуванню «колективного розуму» як
цілісного організму чи самоорганізуючої системи.
Але людина не в змозі змінити спосіб власного мислення, якщо не змінить звичні рухові патерни. Вдосконалення рухів – це кращий спосіб удосконалення себе. Щоб змінити образ дії, потрібно змінити образ
себе (рух, відчуття, мислення).
Висновки. Отже, описано тенденції розвитку сучасного хореографічної освіти у закладах вищої освіти,
що загалом відображають основні процеси, які ґрунтуються на динамічному формуванні освітнього хореографічного простору в Україні у галузі сучасної хореографії. Однак, за умови позитивних тенденцій розвитку сучасного танцю в країні в цілому стримулювальним чинником, на наш погляд, є стереотипна ригідність
мислення і небажання особистісного розвитку та опанування нових знань, а також низький рівень економіки,
що уповільнює темпи опрацювання художньої інформації про особливості досвіду хореографів-практиків,
зумовлює певний консерватизм думок у професійному середовищі щодо сприйняття форм сучасного танцю.
Формування психологічної готовності до навчання сучасної хореографії за умов такої організації освітнього процесу має спрямовуватися на те, щоб студент хотів і міг навчитися бачити світ у всьому різноманітті
образів, а не тільки у звичному (традиційному) ракурсі художнього сприйняття і тлумачення явищ на основі
власного досвіду, усталених стереотипів і принципів у мистецтві. В авторському підході важливим є теоретичне положення про те, що спонтанні форми рухів і станів у сучасному танці пов'язані з новими формами
думок, і людина не може змінити традиційний образ свого мислення, якщо не змінює звичні для власного
тіла пози і пластичні рухи.
Під час аналізу цієї тези необхідно розуміти семантичне та контекстуальне значення, невербальну змістовність танцювальних рухів: навантаження, тривалість, напрямок і просторовий фокус, сутність форми і простору, акторську (ігрову) природу первинних ритмів руху (рухів «жіночої» і «чоловічої» енергії , хаотичних,
польоту або «аркуша, що падає», руху в нерухомості або «пульсуючої статуї»). Авторська концепція інноваційної технології навчання сучасної хореографії включає систему обов'язкових хореографічних дисциплін,
під час опанування яких відбувається процес «виховання тіла» і розвитку хореографічного мислення.
1.
2.
3.
4.
5.
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Makarenko L. L., Mova L. V. Innovative technologies as a means of forming a choreographer's creative personality
in the process of professional training
The system of professional training of specialists in the field of modern choreographic art is considered, which should
be focused on the formation of a creative personality that seeks self-improvement, wants to deepen their own knowledge
and teach others.
It is noted that today innovative teaching methods play an important role in the training of choreographers, as they have
a positive effect on the manifestation of creative abilities of students, the development of various forms of thinking, expand
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the worldview in general, and provide an opportunity to understand the relationship of dance with philosophy, psychology,
biology and other sciences.
It is indicated that choreography is a specific reflection of modern realities of life; specific dance – a kind of game through
which a person gets the opportunity to express their feelings and emotions.
New artistic-intellectual, ethical and socio-cultural requirements for the realization of the educational potential of future choreographers-producers, which are conditioned by the development of the modern stage of choreographic education, are analyzed.
It is argued the need not only for the teacher to form subject-practical skills of students, but also for students to master
general theoretical aspects, i.e certain laws, principles, concepts, because a kind of synthesis of knowledge, skills and abilities
allows teachers to effectively implement training of future choreographers relevant competencies.
The main trends in the development of modern choreographic education are described, which should be aimed at improving
the individual abilities of each individual, taking into account their physical and psychological characteristics.
It is proved that professional training of modern choreography requires the teacher's ability to integrate their knowledge
during the teaching of specific disciplines in order to properly update the educational process.
Key words: choreographic art, choreographer-director, dance, innovation, professional training.
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Мацейків Т. І.
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ СКЛАДНИК КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Стаття присвячена проблемі реалізації етнокультурного змісту та методичного забезпечення вивчення тем
культури на уроках історії України. Визначено теоретико-методичні засади реалізації етнокультурного складника
у процесі формування громадянської компетентності учнів старшої школи; розкрито освітньо-виховний потенціал
етнокультурного змісту шкільного курсу історії України в 10–11 класах. Автор зазначає, що результатом впровадження національних цінностей в історичну освіту є громадянська компетентність. Це реалізується в пізнанні духовної та матеріальної культури української нації, у вмінні використовувати культурологічні знання в повсякденному
житті. Викладаючи культурологічні теми на уроках історії України, важливо охарактеризувати феномен української
культури, історію її розвитку, місце у світовій системі культури, оцінити культурні досягнення на основі знання історичного контексту їх створення, вміти вести діалог культур, вміти висловлювати та обґрунтовувати ціннісне ставлення до історичного минулого. Впровадження етнологічного та компетентнісного підходів як методологічної основи
відбору та структурування змісту шкільної історичної освіти дало змогу обґрунтувати зміст, обсяг та структуру
ектокультурної складової частини освітнього курсу. Зокрема, етнокультурний зміст історії України в 10–11 класах –
це система знань про етно- та національний поступ українського народу у ХХ столітті, на цій основі здобуваються
знання про основні закони та розвиток специфічних особливостей культури під час їхнього історичного прогресу.
Тобто в процесі вивчення української історії учні старшої школи, на думку автора, мають засвоїти такі поняття, як
українська державність, етнічна політика, етнокультурні особливості, українське відродження, українізація тощо.
Розроблена автором методична концепція побудови навчального змісту на етнокультурних засадах є важливим засобом формування громадянської компетентності старшокласників в сучасних умовах.
Ключові слова: історія України, етнокультурологічний зміст, громадянська компетентність.

Розвиток в Україні процесів державотворення, національно-культурного відродження і становлення громадянського суспільства, а також прискорення процесів інтеграції України в європейське та світове співтовариство значною мірою змінили місце і роль історії як базової шкільної дисципліни, на яку покладається
розв’язання проблем сучасної освіти: забезпечення умов для адаптації й самореалізації молоді в динамічному сучасному світі, набуття нею важливих життєвих компетентностей і орієнтирів, формування національної свідомості й громадянської позиції особистості.
Згідно з пріоритетом загальнолюдських цінностей, значущість особистості в культурно-духовному
й соціально-політичному розвитку суспільства, цінність людини, визначається, насамперед, її культурою
та почуттям власної гідності. У розвитку національної освіти, підґрунтям якого є гуманістичні цінності,
етнокультура виступає засобом виховання людини ХХI століття: з новим мисленням, новим поглядом на
життя. Ось чому однією з найважливіших функцій школи нині є розвиток особистісного світу дитини шляхом опанування нею духовно-практичного досвіду і культури людства, виховання людини культури, громадянина, здатного до самовизначення і продуктивної діяльності для створення культурного середовища.
Питання культури як складника історичного процесу і змісту шкільної історичної освіти стали предметом дослідження відомих українських методистів: К. Баханова, А. Булди, О. Пометун, Т. Ладиченко та ін.
Методичним засадам викладання культурологічних аспектів історичної освіти присвячені роботи Ж. Гаврилюк, В. Власова, Н. Волошиної, Г. Сєрової та ін.
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Мета статті – висвітлити питання методики реалізації етнокультурного складника змісту історії України
у формуванні громадянської компетентності учнів старшої школи.
Навчання історії в загальноосвітніх навчальних закладах, як зазначають вчені-методисти, може і має
забезпечити формування в учнів ідентичності та громадянськості. Це відбувається в результаті осмислення
ними соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу, ознайомлення з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історикокультурними традиціями українського народу і цивілізації загалом. Етнокультурний зміст шкільного курсу
вітчизняної історії, допомагаючи учням опановувати цінності європейської та світової культури, сприяє
усвідомленню абсолютної унікальності національної культури, збагачує особистий світ дитини духовноморальними та естетичними ідеалами. Його визначають як систему знань про етапи формування українського етносу, складання та розвиток специфічних (етнічних) властивостей, які проявляються безпосередньо в його культурі та свідомості.
Варто зазначити, що в науковій істеріографії культуру розглядають як адаптивну систему; етнос визначається
як носій сукупних адаптивних моделей певної культури [1]. За М. Шульгою, «етноси є специфічно людським
механізмом культурної адаптації до певних природно-географічних ніш», а тому важливо і цікаво відобразити
у змісті навчальних матеріалів, в який спосіб відбувалося освоєння людиною навколишнього середовища. Яким
чином відбувалося перетворення «природного» на «культурне», «неосвоєного» на «освоєне»?
В етнологічному значенні культуру розуміють як функціонально зумовлену структуру, яка сприяє адаптації своїх членів як до зовнішніх умов – природного і культурно-політичного оточення (адаптивна функція
культури), так і до внутрішніх – пристосуванні зовнішньої реальності до своїх потреб (адаптивна функція
культури) [1].
Це проявляється насамперед через етнічну картину світу, яка виробляється людиною в процесі взаємодії
з навколишнім середовищем, є продуктом колективних уявлень, моделей і образів світобудови, включає
в себе ціннісні домінанти, властиві культурі цього народу.
Картина світу необхідна для вироблення адекватної стратегії поведінки і орієнтації в навколишніх процесах і явищах. Як своєрідна «програма поведінки» вона реалізується як у власне поведінці самої людини,
так і у будь-яких результатах цієї поведінки. «Усі об’єктивовані форми культури, як, наприклад, фольклорні
тексти, пам’ятки матеріальної культури або соціальні інститути мають загальне поле значення, реалізують
загальну смислову парадигму, якою керуються у своєму житті члени цього колективу» [1, c. 5].
Визначені функції культури етнос виявляє через традиції. У традиційній культурі основним засобом
передачі культурних взірців, соціального досвіду є обряди. У розгляді зазначених питань у навчанні історії
ми виходили з того, що на різних етапах історичного розвитку традиційно-побутовому компоненту культури
належить неоднакова роль.
Так, із розвитком суспільних відносин, промислового виробництва, машинної фабрично-заводської
індустрії, зростання міст та зміною всього традиційного укладу життя наприкінці ХIХ–ХХ ст. на зміну
традиційно-побутовій культурі минулих часів приходить урбанізована культура. Етнічна специфіка
дедалі сильніше починає проявлятися у сфері сучасної духовної культури. Матеріальний компонент традиційно-побутової культури при цьому не зникає, трансформується і стає одним із компонентів духовної
культури [2].
Найбільш важливим, із точки зору формування ціннісних орієнтацій та світоглядних засад підростаючого покоління, на нашу думку, є використання навчальних матеріалів, які б давали змогу простежити генезу
української культури, а також культур інших народів сучасної України, тобто формування пріоритетів життєдіяльності, способу мислення, світосприйняття, духовності певного суспільства.
У шкільному курсі вітчизняної історії, його навчальному змісті, на нашу думку, мають бути висвітлені
питання, пов’язані з етнічною сферою певного етносу та формуванням його світоглядних засад:
– як людина сприймає оточуючий світ, яким в її уявленні є значення предметів оточуючого світу, як відбувається зміна цих значень;
– як носій тієї чи іншої культури адаптується до змін, що відбуваються у світі; як до цих змін адаптується суспільство, в якому він живе;
– що у свідомості членів етносу за будь-яких обставин залишається незмінним;
– чи є в етнічній культурі незмінні нерухомі складники, що утримують усю структуру, запобігаючи її
розпаду в період бурхливих соціальних процесів.
Навчальний матеріал уроків з історії культури ХХ ст. у старшій школі має включати такі головні факти:
становлення та розбудова української держави; особливості та періодизація українського відродження;
етнополітика, пам’ятки історії та культури українців, видатні діячі науки й культури тощо.
Уроки культурологічного змісту як компонент шкільної історичної освіти сприяють більш ґрунтовному
засвоєнню учнями історичного матеріалу, допомагають їм відчути образ та дух епохи і побачити в ньому
конкретну людину, зрозуміти систему цінностей певного суспільства, наповнити шкільний курс історії
реальним життєвим змістом. Вони створюють стійку навчальну мотивацію школярів, умови для розвитку
історичної свідомості та самосвідомості учнів, формування їхнього ставлення, власної думки щодо навколишньої дійсності, до сприйняття і збереження історичної пам’яті, поваги до культурної спадщини [3, c. 125].
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Результатом впровадження національних цінностей в історичну освіту є громадянська компетентність.
Остання реалізується в знанні матеріальної і духовної культури, історичного розвитку української нації,
фольклору, традицій, звичаїв і обрядів рідного народу, а також в уміннях використовувати культурознавчі
знання. Під час навчання культурологічних тем на уроках історії України важливо характеризувати феномен
української культури, історію її розвитку, місце в системі світової культури, оцінювати досягнення культури
на основі знання історичного контексту їх створення, бути здатним до діалогу культур, вміти висловлювати
і обґрунтовувати власну позицію до питань, що стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого.
Для того, щоб у процесі навчання в учнів сформувалися досить цілісні та узагальнені знання, необхідно
не тільки відібрати вихідні поняття навчального предмета і намітити послідовність засвоєння теоретичного
матеріалу. Важливо також визначити той фактичний матеріал, на якому учні будуть відпрацьовувати відібрані для засвоєння поняття, причинно-наслідкові зв’язки, загальні положення.
Специфіка побудови етнокультурного навчального матеріалу шкільної історії України проявляється
в тому, що етнокультурні поняття, які складаються поступово, розтягнуті, так би мовити, в просторі й часі.
А тому важко, а іноді неможливо виділяти їх у навчальному тексті й зіставити з положенням етнологічної
науки, які роз’яснюють глибинні історичні процеси, явища, наукові теорії. У підручниках вони розміщені
паралельно з історичними фактами і мають самостійне значення.
Формування системи етнокультурних знань потребує відповідного відображення в навчальному змісті
предмета. Так, учні мають засвоїти, що специфіку української культури визначає своєрідна перехідна позиція між Заходом і Сходом; у короткий термін створюється міська цивілізація, орієнтована на християнську
культуру в її східному варіанті. Підґрунтям неперервності культурної історії України є землеробська традиція. Українська культура мала аграрну основу, передовсім, тому, що система й техніки землеробства, які вже
склалися в часи Русі, виявилися надзвичайно стійкими в умовах лісостепової України всіх часів.
У подальшій історії України києво-руський субстрат відступає на задній план порівняно з міфологією
козацтва, героїкою боротьби з татарськими ордами та польською шляхтою як уособленням загрози національному існуванню.
Підкреслимо, що етнокультурні поняття за рівнем узагальненості можуть бути одиничними (простими),
особливими, загальними й всезагальними. До простих етнокультурних понять треба зарахувати, в першу
чергу, поняття, які розкривають специфіку традиційно-побутової культури і можуть бути пояснені на рівні
тлумачення терміна. Наприклад, обгортка, запаска, скриня і т.д. Особливі етнокультурні поняття розкривають основну проблематику етнології: сімейно-побутовий уклад, звичай, традиція, історико-етнографічні
райони тощо. Більшість загальних етнокультурних понять є історико-етнологічними, оскільки розкривають
особливості етнічних явищ і процесів в історії окремих етносів: рід, плем’я, етнічність, етногенез тощо.
Безумовно, учням важче засвоювати поняття, зміст яких наближається до теоретичного рівня узагальнення,
поняття «етногенез», «етнічні процеси» та подібні засвоюються значно гірше, ніж поняття «коралі», «вертеп» тощо.
Психолого-педагогічний аналіз процесу засвоєння учнями наукових понять підводить до висновку про
необхідність організації активної пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах оволодіння поняттями.
Орієнтовною основою для формування та вибору пізнавальних завдань проблемного і непроблемного
характеру є їх типологія, яка визначається через характер специфічних для історичного пізнання методів.
На цій основі ми передбачаємо класифікацію пізнавальних завдань:
І тип. Опис, кваліфікація та характеристика об’єктів і процесів.
II тип. Пояснення етнологічних явищ, встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
III тип. Встановлення істотних ознак, зв’язків і відношень основних понять.
IV тип. Встановлення протирічь і проблем, висунення і доведення гіпотез.
V тип. Вирішення комплексних проблем – пізнавальних, методологічних, світоглядних.
Педагогічні дослідження О. Пометун, К. Баханова, А. Булди, а також практика навчання переконливо
довели, що високу ефективність забезпечує саме система пізнавальних завдань [4].
У нашому дослідженні методичним засобом організації пізнавальної діяльності є система пізнавальних
завдань про етнокультурні поняття, які характеризуються сукупністю взаємозв’язаних ознак: вид навчальної
діяльності, характер навчальної діяльності, навчальний зміст, етапи процесу формування етнокультурних
понять і уявлень, мисленнєві операції, види диференціювання навчальних завдань.
У розробці системи завдань, спрямованих на засвоєння певного навчального змісту, ми дотримувалися
таких загальних вимог:
– доступність для розуміння і самостійного засвоєння учнями навчального матеріалу, що використовується;
– пізнавальна і практична цінність навчального матеріалу, його спрямованість на творче використання
наявних в учнів знань та оволодіння новою інформацією;
– оптимальне співвідношення між відомим і невідомим у змісті пізнавальних завдань.
Пізнавальні завдання у структурному плані є комплексним поєднанням окремих елементів змісту знань
та джерел їх одержання з перевагою тих, які відбивають специфічні особливості пізнавальної діяльності
учнів на певному етапі засвоєння знань.
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1. Репродуктивно-наслідувальні завдання спрямовані на актуалізацію раніше набутих знань, чуттєвого і практичного досвіду, з опорою на які здійснюється формування вмінь та навичок. Учень констатує,
запам’ятовує, його діяльність обмежується можливостями репродуктивного мислення.
2. Пошуково-дослідницькі завдання вимагають здійснення таких дій: порівнювати явища, виявити
ознаки, зіставляти їх одне з одним, знайти подібні і відмінні ознаки, встановити причинно-наслідкові зв’язки
між явищами і процесами, обґрунтувати висновки.
3. Творчі завдання передбачають пошукову діяльність. Це найскладніший вид завдання, оскільки передбачає сукупність знань, умінь та досвіду творчої діяльності.
Так, зокрема в умовах організації словесних робіт завдання типу «перекажіть зміст параграфу» зараховують
до (1), його виконання характеризується відтворюючою пізнавальною діяльністю. Завдання «виділіть головну
думку, складіть план, дайте відповідь на питання» набуває пошуково-виконавчого характеру (II). Завдання
типу «наведіть свої приклади, сформулюйте своє запитання» передбачає елементи творчої діяльності.
Отже, для забезпечення методичних умов реалізації етнокультурного складника шкільного курсу історії
України 10–11 класів необхідно дотримуватися таких вимог у процесі розробки підручників і посібників:
– підбирати етнокультурні матеріали відповідно до пізнавальних інтересів та вікових можливостей
учнів 10–11 класів, застосовувати проблемний виклад зазначених матеріалів;
– використовувати дедуктивний шлях формування етнокультурних понять;
– ввести відповідні питання й завдання на початку тексту, всередині тексту й після параграфу, теми,
розділу відтворюючого, творчого й проблемного характеру.
Потрібне обов’язкове унаочнення етнокультурних навчальних матеріалів малюнки, фотографії, репродукції картин. Карти й картосхеми (етнокарти окремих територій у період давньої історії, середньовіччя,
нової, сучасної України). Додаткові тексти мають містити таку інформацію: відомості про видатних українських етнологів, діячів української культури, розповіді про етнографічні експедиції в минулому й тепер,
основні теорії щодо походження народів, пояснення їхньої етнокультурної різноманітності, перспективи,
етнополітична карта світу і прогнози щодо етнічного розвитку людства в майбутньому та відображення цих
процесів у сучасному державотворенні.
Таким чином, у процесі розробки навчальних етнокультурних матеріалів курсу історії України визначальними мають бути:
1) найбільш доцільна послідовність формування системи етнокультурних понять: в яких темах, в якому
обсязі необхідно подавати фактичний матеріал, яким чином давати розгорнуте пояснення, в якій темі вводити відповідний термін, давати теоретичні узагальнення й світоглядні висновки;
2) система питань та пізнавальних завдань, яка дає змогу вчителю розкривати взаємозв’язок нових
понять із засвоєними.
3) шляхи подолання теоретичного матеріалу до вивчення фактичного матеріалу як певний теоретичний
вступ до нього, який використовується для аналізу етнокультурних явищ;
4) зміст спеціальних узагальнюючих уроків для пояснення найбільш складних понять та явищ з української етнічної культури у зв’язку з історією України.
Аналіз практики навчання історії показав відсутність сформованого підходу до відбору етнокультурного змісту на рівні формулювання сучасних програм, невизначене й неврівноважене включення окремих
етнологічних питань у деякі теми і розділи програми, відсутність наступності в змісті і структурі етнокультурних знань між програмами різних років, змісті сучасних підручників, проєктів та Державного стандарту
освітньої галузі «Суспільствознавство».
Основним недоліком використання етнокультурних навчальних матеріалів у підручниках з історії
України 10–11 класів, розроблених протягом останнього десятиріччя, є невизначеність щодо питань етногенезу українського народу, повна неврівноваженість (за обсягом інформації) у висвітленні подій етнічної
історії та культури українців, застосування і виклад наукових теорій та концепцій, що не знайшли загального
визнання, різнобій у застосуванні й поясненні етнокультурних понять, порушення відповідності понять
і термінів, застосування невизначених понять тощо.
Реалізація етнологічного та компетентнісного підходів як методологічної основи відбору і структурування змісту шкільної історичної освіти дала змогу обґрунтувати зміст, обсяг й структуру етнокультурного
компонента освітнього курсу. Зокрема, етнокультурний зміст курсу історії України 10–11 класів – це система
знань про етно- та націогенез українського народу в ХХ столітті, на цій основі засвоєння знань про основні закономірності та розвиток специфічних особливостей культури в процесі їхнього історичного поступу.
Тобто в курсі історії України учні мають засвоїти такі поняття: українське державотворення, етнічна політика, етнокультурні особливості, українське відродження, українізація тощо.
Реалізація етнокультурного змісту передбачала визначення і введення у зміст курсу історії України
10–11 класів етнокультурного складника як системи взаємопов’язаних, різнорівневих і супідрядних одиниць змісту: фактів і понять різної широти і обсягу і застосування на уроках історії України адекватних
етнокультурному змісту методів і прийомів навчання.
Реалізація окремих етапів формування етнокультурних понять на уроках історії в 10–11 класах зумовила
встановлення логічних зв’язків між ними, що відповідає поетапному характеру процесу формування в учнів
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системи етнокультурних понять. Це дає підстави розглядати навчання як систему диференційованих за місцем, дидактичною метою та часткою відведеного часу навчальних занять, на яких здійснюється пізнавальна
діяльність із формування етнокультурних понять.
Висновки. Отже, методична концепція побудови навчального змісту на етнокультурних засадах, реалізація якої у вивченні вітчизняної історії забезпечує не лише формування в учнів цілісного бачення історичного розвитку як такого, але й сприяє усвідомленню націо- та державотворчих процесів в Україні
в тісному взаємозв’язку, активно сприяє формуванню громадянської компетентності старшокласників
у сучасних умовах.
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Matseykiv T. I. Ethnocultural component of the history of Ukraine as a means of forming civic competence of high
school students
The article is devoted to the problem of realization of ethnocultural content and methodical support of studying of themes
of culture at lessons of history of Ukraine. Theoretical and methodological principles of realization of the culturological component in the process of teaching history are determined; the potential of the culturological content of the course of history
of Ukraine for the formation of civic competence of high school students is revealed. The result of the introduction of national values in historical education is civic competence. It is realized in the knowledge of the spiritual and material culture
of the Ukrainian nation, in the ability to use culturological knowledge in everyday life. When teaching culturological topics in
Ukrainian history lessons, it is important to characterize the phenomenon of Ukrainian culture, the history of its development,
place in the world culture system, evaluate cultural achievements based on knowledge of the historical context of their creation,
be able to dialogue cultures, be able to express and justify relating to the value attitude to the historical past. The implementation
of ethnological and competence approaches as a methodological basis for the selection and structuring of the content of school
historical education allowed to substantiate the content, volume and structure of the ectocultural component of the educational course. In particular, the ethnocultural content of the history of Ukraine in grades 10–11 is a system of knowledge about
the ethno- and nation-genesis of the Ukrainian people in the twentieth century, on this basis the acquisition of knowledge about
the basic laws and development of specific features of culture during their historical progress. That is, in the course of Ukrainian history, students must learn the following concepts: Ukrainian statehood, ethnic policy, ethnocultural features, Ukrainian
revival, Ukrainization, and so on.
Key words: history of Ukraine, civic competence, ethnocultural component.
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТЕЛОВИХ ЯВИЩ У РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ І ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ТИПОВИХ ЗАДАЧ
У роботі висвітлено можливості реалізації принципів науковості, доступності для школярів, активізацію пізнавальної діяльності, формування освітніх й виховних цілей на уроках фізики. Наводяться задачі з розділу «Телові явища»,
які сприяють засвоєнню знань, розвитку логічного мислення і творчих здібностей учнів. Метою статті є створення
оптимальних умов для зацікавленості учнів до фізики, сприяння формуванню базових фізичних знань про теплові явища, з’ясування їх необхідності для кращого пізнання навколишнього світу, практична перевірка процесу формування
уявлень учнів про теплові явища, рівня готовності до сприйняття задач такого типу, простеження формування логічного мислення учнів при розв’язуванні задач із теми та пошук шляхів їх удосконалення. Нині в умовах дистанційного
та змішаного навчання на уроці фізики активно впроваджують інноваційні методи навчання. Комп’ютерні симуляції
є дуже перспективним напрямом у навчанні фізики, особливо у процесі вивчення основ термодинаміки та молекулярної
фізики, які дають змогу познайомити учнів з основними положеннями молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, способами зміни внутрішньої енергії тіла, природою теплових явищ. Потрібно враховувати, що фізика – наука
експериментальна, особливу увагу треба приділяти питанню візуалізації. Анімації, аудіо- та відеоматеріали дають
змогу показати явища мега-, макро- і мікросвіту, які учитель не зміг би зробити за допомогою традиційних підходів,
а також вони легко використовувані в процесі дистанційного навчання. Деякі лабораторні роботи з розділу теплових
явищ за допомогою батьків та залучення мінімальних коштів можна провести вдома, вони покращують експериментальні вміння i дослідницькі навички, сприяють кращому розуміння предмета, позитивно впливають на розвиток
творчих здібностей учнів. У цій роботі використані теоретичні (системний і порівняльний аналіз літератури, робочих
програм, педагогічного процесу з проблеми дослідження, узагальнення та систематизація науково-теоретичних положень із метою отримання цілісної картини про сучасний стан досліджень та можливостей вдосконалення підходів
учнів до задач із розділу «Телові явища») та емпіричні методи дослідження (діагностичні та обсерваційні для оцінки
рівня сприймання учнями матеріалу).
Ключові слова: фізика, теплові явища, закони фізики, розв’язування задач, творчі здібності, логічне мислення,
систематизація, порівняння, освіта.

Прискорення темпів в усіх сферах життя вимагає нових, сучасних підходів та методів викладання
і навчання в школах. У сучасних умовах життя молоде покоління не зможе пристосуватися не маючи здатності до логічного мислення [1]. Вимоги до знань учнів, ефективності викладання предмета та самого вчителя підвищуються. Останній має намагатися навчити учня з величезного потоку інформації, вміти знаходити корисне і користуватися ним. Дієвим інструментом поліпшення якості освіти може бути застосування
максимально великої кількості нових методичних рекомендацій. Для вчителя фізики настали непрості часи,
адже зменшення кількості уроків фізики веде за собою скорочення часу на вивчення кожного з її розділів.
Одним із таких розділів є «Телові явища». Шкільні підручники яскраво й зрозуміло представляють ті природні та штучні явища і процеси, що пояснюються особливостями руху й взаємодії часток речовини, її внутрішньою будовою. Телові явища виявляються у виверженні вулканів, утворенні льодовиків забезпечують
безперервний кругообіг води, підтримують життя на Землі. Зміни пір року та розмаїття рослинного і тваринного світу теж пов’язані з перебігом теплових явищ. Людина навчилася використовувати теплові явища
у своїх потребах у побуті та виробництві.
Досвід показує, що учні часто важко сприймають інформацію, отриману на уроці, завчають напам’ять
означення фізичних величин, формулювання фізичних законів, а спроби самостійно сформулювати свої
думки супроводжуються помилками. Тому проблема формування логічного мислення є актуальною, саме
на прикладі теплових явищ можна покращити рівень логічного мислення учнів. Знання про теплові явища
і процеси будуть більш цілісними в процесі їх систематизації та аналізу конкретних явищ і практичного втілення знань у конкретних життєвих ситуаціях. Особливо такі вміння стануть у пригоді у тих випадках, коли
потрібно діяти не за інструкцією, а шукати нестандартні способи вирішення проблем.
Враховуючи, що знання учнів із фізики є нестійкими та несистематизованими, за рік вони просто забувають
більшість пройденого матеріалу. Фізика як навчальна дисципліна, незважаючи на її значущість, мало користується популярністю у школярів. Тому вчителі мають активно впроваджувати в навчальний процес методи, які
будуть постійно підтримувати інтерес та активність учнів сприяти їхній мотивації на уроках фізики.
З аналізу літературних джерел видно, що значну увагу особливостям розвитку мотивації навчальної
діяльності студентів приділяли Р. Р. Бібріх, І. О. Васильєв, І. І. Вартанова, В. В. Давидов, Н. В. Єлфімова,
Є. П. Ільїн, А. К. Маркова, М. В. Матюхіна, В. Ф. Моргун, А. Б. Орлов, Л. М. Фрідман та ін. Питанням творчості та обдарованості займались у своїх працях такі автори: В. Андрєєва, З. Гільбух, О. Зазимко, О. Кульчицька, А. Леонтьєв, О. Матюшкін, В. Моляко, В. Роменець, Б. Тєплов та ін.
Проблему значення логіки в навчально-виховному процесі досліджували А. Арно та П. Ніколь, М. Буланова-Топоркова, А. Духавнева, Я. Коменський, які зазначали, що «логіка є мистецтвом правильно спрямо-
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вувати розум на пізнання предметів», що й визначає необхідність формувати культуру логічного мислення
майбутнього педагога [2].
В опрацьованій літературі зустрічаються різні методи викладання багатьох тем із розділу «Телові
явища», зі складним описом та поясненням формул, проте в них не подається інформація про те, як саме це
розвиватиме логіку та творчі здібності учня. Аналіз заявленої проблеми зумовлюється відсутністю цілісного дослідження з розкриття можливостей розвитку логічного мислення і творчих здібностей учнів через
розв’язування та аналіз задач із розділу «Телові явища».
Мета статті – створити оптимальні умови для зацікавленості учнів до фізики, сприяти формуванню
базових фізичних знань про теплові явища, показати їх необхідність для кращого пізнання навколишнього
світу, практично перевірити процес формування уявлень учнів про різноманітні теплові явища, поняття,
закони, формувати вміння пояснювати теплові явища на основі молекулярно кінетичної теорії, вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, формувати вміння аналізувати фізичні явища і процеси, вміння
чітко і правильно висловлювати свою думку, шукати шляхи їх покращення, щоб викликати інтерес до
таємниць природи.
Завдання дослідження – визначити роль теплових явищ у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів та популяризації фізики як навчальної дисципліни за допомогою аналізу типових задач.
Отримання готових знань може призвести до вміння розв’язування лише типових завдань виключно для
контролю предметних знань. Це значно гальмує мисленнєву діяльність учнів і негативно впливає на розвиток креативності та розкриття потенціалу. Копіювання застарілих методів навчання не може призвести
до новітніх освітніх технологій. На уроках надається певна інформація, яку потрібно запам’ятати і згодом
відтворити. Використовуючи Інтернет, учні знову ж отримують інформацію в готовому вигляді, а це позбавляє необхідності логічного мислення. Завдяки логічному мисленню легше знаходити найкоротший шлях до
успіху навіть у хаотичних ситуаціях.
Покращити розвиток логічного мислення на уроках фізики можна, акцентуючи на використанні класифікацій. На початку навчання вчитель розказує про можливості об’єднання об’єктів по групах відповідно до
визначених ознак, а з часом учні зможуть самостійно класифікувати поняття, явища, формули тощо [3] Так
наприклад, у процесі вивчення теплових явищ серед агрегатних станів виділяють тверде тіло, рідину, газ
та плазму; до зовнішніх впливів належать тиск, температура, дія електричних і магнітних полів, явища перенесення (дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя), процеси фазових переходів (кристалізація і плавлення, випаровування і конденсація).
Доцільним є використання порівнянь, що полягає у зіставленні визначуваного поняття з іншими, подібними з ним, але вже добре відомими, з метою розтлумачити це поняття. Так, наприклад, в VIIІ класі
замість визначення поняття «енергія» дається вказівка: «Про тіла, які здатні виконувати роботу, говорять, що вони мають енергію», а замість визначення роботи подається характеристика поняття «механічна робота»: «Механічна робота здійснюється тоді, коли тіло рухається під дією прикладеної до нього
сили» [2]. У роботі [4] наведено такі приклади: мідь є добрим провідником теплоти, а графіт – поганим.
Твердість алмазу висока порівняно з твердістю олова чи свинцю. Залізо, нікель, кобальт та їхні сплави
намагнічуються в зовнішньому магнітному полі і тим підсилюють його, а намагнічування цинку, золота
та інших металів призводить до послаблення зовнішнього магнітного поля. Є речовини, які плавляться
при низьких температурах (наприклад, галій, ртуть), і такі, що плавляться при високих температурах
(вольфрам, молібден та інші).
Одна з можливостей зацікавити учня – розв’язувати задачі, це дає змогу отримати не лише глибоких і різноманітних знань, але й сприяє розвитку логічного мислення. Нижче наведено типові задачі, вони вибрані
із джерел [5–7].
Задача 1. Дві посудини А і В, які містять повітря, з’єднані між собою капіляром із краном. Посудина
А занурена у водяну ванну з температурою t 1 = 100 0C, а посудина В – в охолоджену суміш із температурою
t 2 = 20 0С. Об’єм посудини А дорівнює 250 см3, а посудини В – 400 см3. Спочатку при закритому крані тиски
повітря у посудинах А і В дорівнювали, відповідно, P1=0,5 105 Па і P2=0,2 105Па. Знайти тиск повітря, який
встановиться в посудинах після того, як відкрили кран.
Рішення. Після відкривання крану тиск повітря в посудинах А і В буде однаковий. Цей тиск позначено
P. Оскільки температура і тиск повітря в посудинах А і В були різні, деяка кількість повітря перейде з однієї
посудини в другу. Нехай v1v2, – кількість молів повітря в посудинах А і В до їх з’єднання, v1 v2, – після відкривання крану. Очевидним є твердження, що загальна кількість повітря в посудинах А і В є сталою. Тобто
v1+v2= v1+v2. З рівнянь стану повітря в посудинах А і В до їх з’єднання отримуємо
V1 =

р1V1
рV
V2 = 2 2
RT1
RT2

Для кількості повітря v1 і v2 в посудинах А і В після відкривання крану рівняння запишемо аналогічно.
p V T  p2V2T1
Таким чином, після об’єднання двох виразів отримаємо: p 1 1 2
 0, 3 105 � Па
V1T1  V2T2

148

Випуск 77’2020

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Задача 2. Густина деякого газу ρ = 0,06 кг/м3, а середня квадратична швидкість молекул цього газу становить Vcр кв = 500 м/с. Знайти тиск газу.
RT
m RT
m
Рішення. З рівняння Клапейрона-Менделєєва тиск газу, враховуючи, що густина ρ = , P = V µ = ρ µ ,
а за формулою

Vср.кв =

3RT
µ

⇒

2
ρVср2 .кв 0,06 ⋅ 500 2
RT Vср.кв
=
= 5000 Па.
=
. Одержуємо P =
µ
3
3
3

V

Задача 3. Встановити відношення тиску Р1 повітря на висоті h1 = 2 км до тиску P2 на дні шахти глибиною
h2 = 2 км. Поле тяжіння вважати однорідним, а температуру однаковою і рівною T = 300 К.
−

µ⋅g⋅h

Рішення. У барометричній формулі P = Po e RT висота h відраховується від поверхні землі вверх. У випадку
з шахтою знак висоти зміниться на мінус. Отже, узявши до уваги, що h1+h2, маємо
−

µ⋅g⋅h1

−2
P1 e RT
= µ⋅g⋅h = e
2
P2
e RT

µ⋅g⋅h1
RT

=e

−

2⋅29⋅9 ,8⋅2000
8310⋅300

= e −0, 456 = 0,634.

Тут при розрахунках було взято молярна маса повітря μ = 29 кг/кмоль, газова стала R = 8310 Дж/(кмоль∙К).
Задача 4. Дві посудини однакового об’єму з’єднані довгою тонкою трубкою. У посудинах міститься
повітря. Визначити, яка частина повітря перейде з однієї посудини в другу, якщо температуру однієї посудини підтримувати постійною, а температуру другої збільшити в 1,5 раза. У скільки разів зміниться тиск
у посудинах?
Задача 5. Якщо тиск газу збільшиться у 2 раза, а об’єм залишився сталим, то як зміняться швидкості
v і ср.кв. v?
Задача 6. На скільки відсотків збільшиться середня кінетична енергія руху молекул газу при збільшенні
його температури від 7 до 35 °С?
Теплові явища – загальні закономірності перебігу явищ природи, які вивчає фізика, вивчити її неможливо
без розв’язування задач, а розв`язування задач своєю чергою сприяє розвитку логічного мислення учнів.
Також простежується творчий характер вияву умінь: задачі часто можна розв’язати кількома способами,
нерідко потрібно намалювати рисунок чи графік; у процесі вивчення теплових явищ зустрічатимуться ідеалізовані системи, наприклад, ідеальний газ, ідеальна рідина тощо. Досягнення високого рівня знань майбутніх випускників шкіл можливе лише за умови відповідної освіти. Прагнення до творчої самореалізації
й максимального прояву унікальних особистісних якостей закладено в людині самою природою, вона є спонукальним мотивом будь-якої діяльності.
Нині в умовах дистанційного та змішаного навчання треба забезпечити не гірший рівень викладання
та всебічний розвиток учнів, як у випадку традиційного. Здавалося б, практичні вміння вчителя можуть
передаватися учням тільки завдяки живому та безпосередньому спілкуванню з ними. Нині вчитель позбавлений змоги використовувати низку мотиваційних методів навчання (ігрові методи, позитивний настій на
уроці, методи, які сприяють підтриманню уваги учня тощо). На допомогу вчителя фізики прийшли інформаційно комунікаційні технології. Комп’ютерні симуляції є перспективним напрямом у навчанні. Сучасні
засоби мультимедіа – зображення, анімація, аудіо- та відеоматеріали – дають змогу значно спростити і водночас зробити набагато ефективнішим процес навчання. Флеш-анімація розвивається швидкими темпами.
Це дає змогу включати більш сучасні елементи в навчальний процес і проводити заняття якісно й організовано [8]. За допомогою готових флеш-анімацій учням 8 та 10 класів можна демонструвати явища броунівського руху та дифузії.
Але є демонстрації, які не потребують дорогого обладнання. Деякі лабораторні роботи з розділу теплових явищ за допомогою батьків та залученням мінімальних коштів можна провести вдома: це «Вимірювання
температури за допомогою різних термометрів», «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної
температури», «Визначення питомої теплоємності речовини». Звичайно, проведення таких експериментів
у домашніх умовах розвиває творчі здібності учня.
Ще одним методом, коли учні можуть проявити свої творчі здібності, є розгляд питань з історії науки
(А. Цельсій, В. Томсон, Р. Браун, Р. Бойль, Б. П. Е. Клапейрон, С. Карно, Р. Дизель), закінчуючи вивчення
теми, доцільно провести конференцію на теми: «Теплові двигуни і охорона навколишнього середовища»,
«Термодинаміка на рубежі ХХI століття», «Проблема створення вічного двигуна (perpetuum mobile)», «Температурні шкали. Види термометрів» тощо. Доцільно провести бесіду з учнями, як вони розуміють різницю
між молекулярною фізикою і термодинамікою і навіщо їх вивчати в межах одного розділу та які методи
дослідження використовувати.
Зрештою, варто наголосити, що успішне засвоєння дисципліни веде до широкого спектра можливостей у майбутньому, адже майбутній фахівець має на належному рівні володіти фізичними методами, вміти
створювати, аналізувати та досліджувати фізичні моделі в процесі розв’язання професійних задач. Кожен
фаховий спеціаліст майбутнього має розуміти чимало складних процесів науки і техніки.
Висновки. Таким чином, в умовах науково-технічного прогресу потрібно створити оптимальні умови для
зацікавленості учнів до фізики та сприяти формуванню базових фізичних знань із розділу «Теплові явища»,
показати їх необхідність для формування широкого світогляду учнів. Аналіз задач зумовлений необхідністю
визначення реакції учнів та їх готовності до сприйняття задач такого типу задля простеження формування
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логічного мислення учнів у процесі розв’язуванні задач із теми. Таким чином можна дати оцінку готовності
самих учнів самостійно мислити.
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Mesarosh L. V. Determination of the role of thermal phenomena in the development of logical intelligence and
creative characteristics of pupils by solution and analysis of typical tasks
The paper shows the possibilities of realization of the principles of scientificity, accessibility for pupils, activation of cognitive activity, formation of educational and upbringing goals in physics lessons. The tasks from the section «Thermal phenomena» are given, which promote the acquisition of knowledge, promote the development of logical thinking and creative abilities
of pupils. The aim of the article is to create optimal conditions for pupils interest in physics, to promote the formation of basic
physical knowledge about thermal phenomena, to show their need for better knowledge of the world around us. Practically
check the process of forming pupils ideas about thermal phenomena, the level of readiness to perceive problems of this type,
to trace the formation of logical thinking of pupils in solving problems on the topic, and look for ways to improve them. Today,
in terms of distance and hybrid learning, in the physics lesson, actively implementing innovative teaching methods. Computer simulations are a very promising area in the teaching of physics, especially in the study of the basics of thermodynamics
and molecular physics, which allow students to learn the basics of molecular kinetic theory of matter, ways to change the internal energy of the body, the nature of thermal phenomena. It should be borne in mind that physics is an experimental science
and special attention should be paid to the issue of visualization. Animations, audio and video allow us to show the phenomena
of the mega-, macro-and microworld, which the teacher would not be able to do with traditional approaches, and they are easily
used in distance learning. Some laboratory work on the field of thermal phenomena with the help of parents and the involvement
of minimal funds can be carried out at home, they improve experimental skills and research skills, promote a better understanding of the subject, have a positive effect on pupils creativity. The methods used: theoretical (systematic and comparative
analysis of scientific literature, of programmes descriptives, of pedagogical process on the problem of research, generalisation
and systematisation of scientific and theoretical positions in order to obtain a coherent picture of the current state of the research
and possibilities of improving the pupils approaches to problems in chapter about Thermal phenomena) and empirical (diagnostic and observational to assess pupils’ perceptions of material).
Key words: physics, thermal phenomena, laws of physics, task solving, physical phenomena, creative abilities, logical thinking, systematization, comparison, education.
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Муляр Н. М.
БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті окреслено проблеми сучасності щодо стану фізичного, психоемоційного та соціального здоров’я молодого покоління. З’ясовано причини погіршення здоров’я дітей молодшого шкільного віку: неконтрольоване дорослими
користування Інтернет-ресурсами, малоактивний спосіб життя, низька культура харчування, відсутність режиму
дня, системного підходу щодо формування здорового способу життя тощо.
Висвітлено положення Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій
українській школі, що ґрунтується на таких принципах: пріоритетність прав і свобод дитини; навчання та виховання
дітей без дискримінації; відповідальна взаємодія усіх учасників освітнього процесу, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань; стимулювання в особистості відповідального ставлення до власного здоров’я та ведення
здорового способу життя повсякденно. Визначено особливості організації безпечного та здорового освітнього середовища в Новій українській школі.
Розкрито п’ять етапів організації безпечного та здорового освітнього середовища: аналіз інфраструктури, моніторинг фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів, раціональна організація навчального процесу, зміцнення
психоемоційного стану учнів із застосуванням здоров’язбережувальних технологій (ритмічні вправи, ігрова діяльність
та фізкультхвилинки на уроках). Встановлено, що є потреба виробити нові підходи до адаптації, навчання, виховання
та соціалізації учнів початкової школи в освітньому середовищі. Пріоритетним стає питання формування здорової
особистості, здатної до повсякденної, продуктивної соціальної діяльності.
Обґрунтовано актуальність просвітницької роботи серед батьків щодо підвищення їхньої педагогічної та валеологічної культури. Запропоновано систему організації тісної співпраці школи та сім’ї. Наведено актуальні питання
для обговорення.
Ключові слова: здоров’я, освітнє середовище, безпечне середовище, здорове середовище, Нова українська школа,
здоров’язбережувальна компетентність.

Нині дедалі більше в громадськості викликають занепокоєння стан фізичного, психоемоційного та соціального здоров’я молодого покоління, фізичне та психологічне насилля серед дітей, неконтрольоване користування Інтернет-ресурсами, малоактивний спосіб життя, низька культура харчування та відсутність системного підходу щодо формування здорового способу життя. Тому пріоритетним завданням Нової української
школи нині є організація безпечного та здорового освітнього середовища, що сприятиме зміцненню складників здоров’я школярів, формуванню мотиваційної сфери щодо здорового способу життя. Атмосфера безпечного та здорового освітнього середовища має створюватися на засадах демократії, довірі, любові та толерантного ставлення усіх учасників навчального процесу.
У Конституції України найвищою соціальною цінністю визначено людину, її життя й здоров’я, честь
і гідність, недоторканість і безпеку. Важливим напрямом державної політики в галузі охорони здоров’я
є забезпечення умов, що сприятимуть покращенню термінів природної тривалості людського життя, підвищенню якості фізичного, психічного, соціального здоров’я та ефективної репродукції здоров’я нації. Свідченням цього є законодавча база України, а саме закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю», укази Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», «Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі
та формування здорового способу життя громадян», «Про Національну доктрину розвитку освіти»« тощо.
Проблеми збереження, охорони та зміцнення здоров’я людини дедалі частіше стають предметом вивчення
багатьох науковців у сфері медицини, філософії, соціології, педагогіки, психології тощо. Зокрема, дослідженням здоров’язберігаючого виховання присвячені праці В. Лозинського, В. Брехман, В. Оржеховської
та ін. Освітні принципи, що сприяють організації оздоровчого виховання здобувачів освіти, висвітлені у працях М. Гриньової, С. Кириленка, Б. Шияна, О. Шиян та ін. Особливостям застосування здоров’язберігаючих
технологій у навчальному процесі присвячені праці Ю. Науменко, А. Антонової, В. Лозинського та ін. Формування здоров’язбережувальної компетентності відображено у працях Л. Фенчака, Л. Антонової, Л. Анохіної, В. Сергієнко, О. Савченко, Л. Мітіної та ін.
Мета статті – висвітлити особливості організації безпечного та здорового освітнього середовища у Новій
українській школі.
Важливим показником здорової нації, без сумніву, є стан здоров’я молодого покоління, що характеризує високий
рівень соціально-економічного, морального, духовного та культурного розвитку суспільства. Не тільки боротьба
з хворобою, але й зміцнення та збереження здоров’я людини залишаються визначальним завданням для Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вирішення цього завдання можливе через розвиток здоров’язбережувальної
культури серед населення, формування мотиваційної складової частини здорового способу життя.
Згідно з Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій
українській школі, ухваленою Указом президента України В. Зеленського 25 травня 2020 року, необхідно
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створити освітнє середовище Нової української школи, яке б забезпечило реалізацію права дитини на освіту,
охорону здоров’я, надання якісних освітніх, медичних послуг. Безпечне та здорове освітнє середовище сприятиме формуванню емоційного, фізичного, соціального та інтелектуального потенціалу особистості молодшого школяра. «Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій
українській школі» [4] ґрунтується на таких принципах: пріоритетність прав і свобод дитини; навчання
та виховання дітей без дискримінації; відповідальна взаємодія усіх учасників освітнього процесу, органів
місцевого самоврядування, громадських об’єднань; стимулювання в особистості відповідального ставлення
до власного здоров’я та ведення здорового способу життя повсякденно.
Відповідно до Національної стратегії, учні мають оволодіти основами «створення і підтримки здорових
та безпечних умов життя і діяльності; захисту здоров’я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих
ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні; формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності; поведінки та звичок, що
забезпечують необхідний рівень життєдіяльності; раціонального та безпечного харчування, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування» [4].
Отже, шкільна спільнота має пам’ятати, що освітнє середовище учнів молодшого шкільного віку має
бути безпечним місцем їх перебування і вона несе відповідальність за його організацію. Навчально-виховний процес треба організувати відповідно до потреб дитини в соціокультурному контексті, а саме: «розвитку таких якостей, як працьовитість, ініціативність, автономність, довіра, вміння вчитися, участь у виробленні спільних правил, розвиток і підтримка дружніх стосунків, співпраця, повага до однолітків і вчителів,
відповідальність та успішність» [5, с. 52].
Щоб вдало здійснити організацію безпечного та здорового освітнього середовища у класі, вчителю необхідно скористатися порадами вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Ж. Піаже, Л. Виготського, Е. Еріксона та ін., які змістовно розкривають теорію розвитку дитини. Важливо, щоб вчитель розумів, що клас має
стати для кожного учня середовищем розвитку позитивної самооцінки, творчості, досліджень, мотивації до
здорового способу життя. Адже саме таке освітнє середовище сприяє захисту прав дитини, удосконаленню
навичок, розвитку умінь та позитивного ставлення до оточуючих їй людей. «Пам’ятаймо, шановні колеги,
що без нашої повсякденної й умілої турботи про здоров’я школяра не може й бути мови ні про гармонію
фізичного і духовного, ні про гармонію думки, почуттів, світогляду, моральних переконань, естетичних смаків і поглядів», – писав В. Сухомлинський [7, с. 93]. Цілком слушно, з цього приводу, зазначає О. А. Захаренко: «У школі учню має бути так, як у батьківській хаті. До школи він має бігти, а не йти, знаючи, що
в школі він пізнає, відкриває свою сутність в цьому мінливому світі. В школі його не образять, на нього
не гримнуть, а порадять, підтримають, дадуть змогу розкрити себе, свою творчу обдарованість» [2, с. 17].
Ю. Д. Бойчук наголошує на тому, що умови навчально-виховного процесу справляють важливий вплив на
формування здоров’я особистості. Адже школа є наступним етапом соціалізації дитини, і серед важливих
факторів, що, без сумніву, впливають на стан її здоров’я, шкільне середовище становить 30 %.
Поняття «середовище» розглядаємо як сукупність факторів, чинників, елементів, які у співвідношенні
становлять «простір і умови життя людини» [6, с. 14]. Воно об’єднує побутові, соціальні умови навколо
дитини, а також людей, що пов’язані цими ж умовами. Т. Бережна стверджує, що соціальне середовище для
дитини – це «не тільки її довкілля, але й характер виховання, інтереси, установки людей, серед яких вона
живе, що у своїй сукупності створюють своєрідний мікроклімат сім’ї».
Проаналізувавши досвід роботи мережі шкіл у сприянні здоров’я в Європі, можна визначити особливості організації безпечного та здорового освітнього середовища в Новій українській школі: організація
навчально-виховного процесу з урахуванням тривалості уроку і перерви; забезпечення зі сторони вчителя,
в першу чергу, позитивного мікроклімату в класі; повсякденна підтримка санітарно-гігієнічних умов; забезпечення здорового харчування та медичного супроводу; організація позаурочної роботи з метою формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів.
Організацію безпечного та здорового освітнього середовища варто проводити в кілька етапів. На першому етапі варто проаналізувати інфраструктуру школи, вивчити її навчальне, навчально-методичне
та кадрове забезпечення. На другому етапі варто провести моніторинг фізичного, психічного та соціального
здоров’я учнів. Третій етап передбачає, з огляду на попередні етапи, раціональну організацію навчального
процесу, а саме: визначення норм навчального навантаження, профілактика виснаження дітей, регулювання
рухової активності відповідно до вікових особливостей, різноманітність форм, методів і видів навчальної діяльності. На четвертому етапі сприяємо зміцненню психоемоційного стану учнів із застосуванням
здоров’язбережувальних технологій (ритмічні вправи, ігрова діяльність та фізкультхвилинки на уроках).
На п’ятому етапі варто покращити матеріально-технічну базу школи, санітарно-гігієнічні умови, здійснити
перевірку дотримання норм пожежної безпеки, удосконалення системи медичного обслуговування суб’єктів
освітнього процесу.
Зміни, які ми нині спостерігаємо в різних сферах життєдіяльності нашого суспільства, потребують вироблення нових підходів щодо адаптації, навчання, виховання та соціалізації молодшого школяра в освітньому
середовищі. Пріоритетним стає питання формування здорової особистості, здатної до повсякденної, продуктивної соціальної діяльності. Здоров’я дітей, без сумніву, залежить від системи знань про здоров’я та осно-
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вних чинників, що сприяють його збереженню, здорового харчування, гігієни, рухової активності, вміння
спілкуватися з однолітками, рівня сформованості життєвих навичок, що є основою здоров’язбережувальної
компетентності.
Згідно з аналізом наукової літератури, авторка дійшла висновку, що питання формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи залишається актуальним.
Здоров’язбережувальна компетентність забезпечує виховання в учнів початкової школи таких особистісних
якостей, що сприяють збереженню та зміцненню його здоров’я, посиленню мотивації до здорового способу
життя, формуванню уявлень про здоров’я особистості як цілісну систему. Вона посідає вагоме місце у формуванні ключових компетентностей молодшого школяра, об’єднує важливі компоненти, що забезпечують збереженню та зміцненню здоров’я людини. До таких компонентів варто зарахувати: когнітивний (система знань,
умінь та навичок щодо збереження здоров’я); навчально-пізнавальний (уміння, які допомагають організувати
навчальний процес із правильним розподілом навантаження та сил учня протягом усього уроку); діяльнісний (уміння, що слугують здійсненню здоров’язбережувальної діяльності, виявляти чинники, що здійснюють
негативний вплив на здоров’я), соціальний (усвідомлення важливості і корисності власного здоров’я задля
активної громадянської позиції на благо суспільства); загальнокультурний (процес формування культури способу життя, спілкування, харчування, усвідомлення цінностей етнічної культури щодо збереження та зміцнення здоров’я); комунікативний (процес оволодіння основами толерантного, безконфліктного та конструктивного спілкування, яке сприяє збереженню психологічного здоров’я особистості); ціннісно-смисловий
(формування ціннісної орієнтації та мотивації на здоровий спосіб життя, довголіття) [3, с. 118].
Нині перед вчителями та батьками постають спільні завдання щодо збереження та зміцнення здоров’я
підростаючого покоління. Реалізація цих завдань здійснюється через активну співпрацю школи та сім’ї.
У національній стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі
зазначено, що «батьки учнів як учасники освітнього процесу, що зацікавлені в існуванні максимально безпечного освітнього середовища, здатного забезпечити належні і безпечні умови навчання, виховання, розвитку дітей, для досягнення цих цілей мають долучатися та активно сприяти формуванню в дітей гігієнічних
навичок та засад здорового і безпечного способу життя» [4].
Отже, педагогічній спільноті варто проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо підвищення
їхньої педагогічної та валеологічної культури, розробити систему організації сімейного виховання, яка б
передбачала тісну співпрацю школи та батьків. Ефективність такого виду співпраці автор вбачає у створенні
у школі кабінету «Родинний лекторій», який би слугував осередком зустрічей родин із вчителями, психологами, медичним працівником, представниками соціальних служб та органів правопорядку для обговорення
актуальних проблем виховання дітей: «Здорова нація – багата країна», «Подолаємо булінг спільно», «Соціальні чинники здоров’я», «Хвороби сучасного світу…і як з ними боротися», «Поборемо наші шкідливі
звички», «Турбота про власне здоров’я – це турбота про здоров’я інших», «Правопорушення серед дітей»,
«Правова відповідальність батьків за виховання дітей» тощо. У процесі активної співпраці школи та сім’ї
з метою підвищення обізнаності батьків у справі оздоровлювального виховання дітей доцільно організовувати такі види робіт, як тренінги, спортивні змагання, виставки сімейної творчості, спільні екскурсії, перегляд фільмів та відеороликів на тематику збереження та зміцнення здоров’я, конкурси тощо.
Висновки. Здоров’я людини, зрештою, залежить від безперервної взаємодії навчання та виховання, а отже,
актуальною залишається проблема формування здоров’язбережувальної парадигми в науково-педагогічній
діяльності. Надзвичайно актуальним нині залишається питання щодо створення здоров’язбережувального
навчального середовища, оновлення форм, технологій, методів та засобів навчально-виховного процесу, які
забезпечать формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра НУШ.
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Mulyar N. M. Safe and healthy educational environment of new Ukrainian school
The article outlines the modern problems of the state of physical, psycho-emotional and social health of young generation.
It is found out the reasons for the worsening of the health of primary schoolchildren. They are: the use of Internet resources
by children without any control of adults, inactive lifestyle, malnutrition, lack of daily routine, lack of systematic approach to
the formation of a healthy lifestyle, etc.
The principles of the National Strategy of Building a Safe and Healthy Educational Environment in New Ukrainian School
are elucidated. It is based on the following principles: priority of the rights and freedoms of the child; education and upbringing
of children without discrimination; responsible interaction of all participants of the educational process, local governments,
public associations; encouragement of the personality’s responsible attitude to his/her own health and leading a healthy lifestyle
on a daily basis. The peculiarities of the organization of safe and healthy educational environment in New Ukrainian school
are determined.
The article reveals five stages of the organization of a safe and healthy educational environment. They are: the analysis
of infrastructure, monitoring of physical, mental and social health of students, rational organization of the educational process,
strengthening the psycho-emotional state of students with the use of health-care technologies (rhythmic exercises, playing activities and short sports breaks at the lessons). It is determined that there is a need to develop new approaches to adaptation, education and socialization of primary schoolchildren in the educational environment. The problem of the formation of a healthy
personality capable of daily, productive social activities becomes a major one.
The topicality of educational work among parents to improve their pedagogical and valeological culture is substantiated.
The system of the organization of close interaction between school and family is offered. Some vital questions for discussion
are given: «A healthy nation is a rich country», «Let’s overcome bullying together», «Social factors of health», «Diseases
of the modern world… and how to deal with them», «Let’s overcome our bad habits», «Taking care of our own health is taking
care of the health of others», «Offenses among children», «Legal responsibility of parents for the upbringing of children», etc.
Key words: health, educational environment, safe environment, healthy environment, New Ukrainian school, health-care
competence.
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Овдійчук Л. М.
ІНТЕГРАЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
У статті розкрито особливості інтеграційного вивчення історії зарубіжної літератури в процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. На основі дотримання компетентнісного підходу у професійній освіті
виокремлено інтеграційно-літературознавчу компетентність та форми, засоби, методи її формування.
Авторка репрезентує види міждисциплінарної інтеграції: зовнішньопредметну та внутрішньопредметну. Зовнішньопредметна реалізується через інтеграцію відомостей із суміжних гуманітарних наук: історії та культури України і світу, країнознавства під час вивчення історико-літературних періодів (оглядових тем). Внутрішньопредметна
інтеграція відбувається між розділами літературознавчої науки про художню літературу, біографістику, компаративістику та між літературознавчими дисциплінами під час вивчення монографічних тем (біографії та творчості
письменників). Міжмистецька інтеграція застосовується у процесі сприймання і розуміння художньої літератури
з іншими видами мистецтв. У статті окреслено інтеграцію на діяльнісному рівні, яка відбувається шляхом упровадження у традиційний навчальний процес інноваційних технологій (стратегій критичного мислення, ІКТ), поєднання
форм навчання: навчальної та позанавчальної діяльності, дистанційного навчання з аудиторним, навчальної та науково-дослідницької діяльності. Репрезентовано авторську методику інтеграційного вивчення історії зарубіжної літератури на прикладі теми «Оноре де Бальзак життя і творчість». Доведено, що в процесі інтеграційного вивчення
історії зарубіжної літератури знаннєвий та діяльнісний компоненти взаємодіють, формуючи в майбутніх учителів
української мови та літератури інтеграційно-літературознавчу компетентність.
Ключові слова: майбутні вчителі української мови і літератури, інтеграційно-літературознавча компетентність,
міждисциплінарна інтеграція, зовнішньопредметна інтеграція, внутрішньопредметна інтеграція, діяльнісна інтеграція, інтеграція навчальної та науково-дослідницької діяльності, знаннєвий та діяльнісний компоненти.

Підготовка майбутніх учителів української мови та літератури в сучасних реаліях базується на новітніх
підходах, що задекларовані в Законі України «Про вищу освіту» (2014), «Концептуальних засадах розвитку
педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір» (2004), «Білій книзі національної освіти в Україні» (2010), «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.» (2012),
Педагогічній Конституції Європи (2013), галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти
(2013), Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті. В. Кремень зазначає: «Освіта має
готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв’язків <…> Людина у XXI століття має керуватися світоглядними принципами «Єдність у розмаїтті» та «Доповнення замість протиставлення» [2, с. 3]. Цей аспект важливий у контексті літературознавчої підготовки студентів спеціальності «Українська мова та література», адже вивчення
історії зарубіжної потребує саме такого інтеграційного підходу.
Інтеграція як педагогічна проблема опрацьовується науковцями в різних аспектах. Українські вчені
(С. Гончаренко, Ю. Жидецький, М. Іванчук, С. Клепко, Я. Кміт, І. Козловська, О. Комар, Р. Мустафіна,
В. Нічишина, О. Сергеєв, В. Сидоренко, Я. Собко, Ю. Стиркіна, М. Чепіков, Л. Шаповалова, В. Якиляшек,
Т. Якимович) відстоюють формування системи предметно-інтегративного навчання як взаємодоповнення
процесів інтеграції та диференціації. Однак науковці розглядають міждисциплінарний підхід як такий, що
інтегрує не тільки зміст, а й методи, моделі, дані з різних дисциплін. «Під змістом інтегративного підходу
у професійній підготовці майбутніх учителів у вищій школі слід розуміти єдність процесів інтеграції змісту,
форм та методів навчання і процесу взаємодії суб’єктів викладання та учіння при домінуючому значенні
процесу інтеграції змісту» [5, с. 178–179].
Можливості застосування інтеграційних методик у підготовці студентів закладів вищої освіти були
предметом наукових розвідок Д. Власова, М. Дзюбенко, Л. Дольнікової, Л.Ємчик, Я. Кміта, А. Колота,
З. Курлянд, П. Лернера. Процес фахової підготовки майбутніх вчителів української мови та літератури
у різних його аспектах досліджували Л. Базиль, М. Вовк, Н. Волошина, Н. Голуб, О. Горошкіна, А. Градовський, Г. Клочек, С. Жила, О. Ісаєва, О. Караман, С. Караман, О. Копусь, В. Коваль, О. Куцевол,
Н. Побірченко, Н. Остапенко, Н. Романишина, О. Семеног, Т. Симоненко, А. Ситченко, І. Соколова, Б. Степанишин, Г. Токмань, Ф. Штейнбук та ін., Частково це питання розкрили Л. Базиль, О. Куцевол, Н. Романишина, О. Семеног, акцентуючи на можливості інтеграції навчальних дисциплін на літературознавчій
основі та на поєднанні інноваційних форм і методів навчальної діяльності студентів з уже традиційними
і доволі апробованими формами і методами викладання у вищій школі. Інтеграцію засобів ІКТ у систему
професійної освіти майбутніх учителів української мови і літератури опрацьовують О. Кучерук, С. Караман, О. Караман, Н. Віннікова. Зарубіжна література та особливості її вивчення у процесі фахової підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) не були предметом
спеціального дослідження.
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Мета статті – визначити ключові засади та представити авторську методику інтеграційного вивчення
історії зарубіжної літератури в процесі підготовки майбутніх учителів української мови та літератури.
Оскільки засадничим нині є компетентнісний підхід у підготовці фахівців, у контексті цього дослідження
необхідно виокремити інтеграційно-літературознавчу компетентність та визначити шляхи, методи і засоби
її формування у процесі літературознавчої підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література).
Інтеграційно-літературознавча компетентність формується у процесі вивчення зарубіжної літератури на
основі міждисциплінарних зв’язків на рівні змісту:
1) інтеграція внутрішньопредметна між розділами літературознавчої науки про художню літературу, біографістику, компаративістику та між дисциплінами «Історія літератури», «Теорія літератури», «Літературна
критика»;
2) інтеграція відомостей із суміжних гуманітарних наук: філософії, історії та культури України і світу,
психології, – у процесі аналізу художнього тексту, вивчення біографії та літературного періоду;
3) інтеграція сприймання і розуміння художньої літератури з іншими видами мистецтв;
4) інтеграція з методикою навчання літератури, зорієнтована на підготовку до викладання літератури
в школі.
На діяльнісному рівні відбувається:
1) інтеграція інноваційних технологій (критичного мислення, кейс-методу, ІКТ) у традиційний навчальний процес;
2) інтеграція форм навчання: аудиторних занять та самоосвіти (самостійної та індивідуальної роботи);
3) інтеграція навчальної та позааудиторної виховної діяльності;
4) інтеграція дистанційного з аудиторним навчанням;
5) інтеграція навчальної та науково-дослідницької діяльності.
Курс історії зарубіжної літератури вивчається бакалаврами спеціальності «Українська мова і література»
протягом 8 семестрів (Навчальний план 2018 р.) [4]. Відповідно до навчального плану укладено робочі
навчальні плани, які передбачають посеместровий розподіл годин для аудиторного вивчення (третя частина
від загальної кількості) та самостійної роботи (дві третини від загальної кількості). Навчальні та робочі
навчальні програми формуються викладачами самостійно з огляду на політику автономізації закладів вищої
освіти. Робочі програми освітніх компонентів розміщено на сайті закладу вищої освіти [8]. Розподіл навчального матеріалу усталений: це оглядові теми про конкретну історико-літературну епоху та монографічні теми,
присвячені життю і творчості письменників, що є найбільш визнаними репрезентантами цієї епохи.
Апробація інтеграційної методики вивчення зарубіжної літератури відбувалася в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука. З досвіду роботи можна стверджувати, що оглядові теми складні для опрацювання, тому застосування графічного систематизатора (одна із
стратегій критичного мислення) зробить цей процес більш ефективним і полегшить сприйняття значного
за обсягом матеріалу. Це універсальна синхронна таблиця-матриця з такими складниками: суспільно-політичні події, наукові досягнення, культурно-мистецькі здобутки, художня література. У понятійній схемі
відображено найзагальніші тенденції періоду з вказівкою країни, де виявилися найбільш значні досягнення у певних суспільних галузях. Таблицею можна скористатися й під час вивчення монографічної теми,
аби актуалізувати знання про добу, коли жив письменник, про країну, де народився. Таблиця концентрує
інформацію з кількох дисциплін: історії України та зарубіжних країн, географії (країнознавства), літературознавства та мистецтвознавства. Таким чином реалізується міждисциплінарна інтеграція на рівні змісту
(інформація з різних дисциплін) та на діяльнісному рівні: використання графічного систематизатора та його
опрацювання (складання історико-літературної довідки про конкретну епоху). Під час опрацювання іншого
літературного періоду студенти отримують завдання заповнити окремі розділи самостійно, а коли будуть
сформовані відповідні навички – підготувати таку таблицю без допомоги викладача. Таким чином, знання
з різних дисциплін концентруються навколо однієї теми, що дає змогу студентам застосовувати їх у конкретних ситуаціях, тобто оволодівати загальними й предметними компетентностями у взаємозв’язку.
У цій статті репрезентовано інтеграційне опрацювання монографічної теми «Оноре де Бальзак: життя
і творчість», яка вивчається на 2 курсі у контексті історії зарубіжної літератури другої половини XIX ст.,
зокрема в річищі реалізму як загальноєвропейського літературного напряму. В електронній медіатеці «Письменник як особистість», яка сформована авторкою дослідження на GOOGLE-диску, є мультимедійна презентація «Оноре де Бальзак як особистість» (2019) [6]. Основним змістовим матеріалом є уривки з першоджерел (листів, мемуарів) та фотопортрети письменника, дружини, друзів, а також документи, які засвідчують
важливі життєві події, фото книг (виданих творів), ілюстрації до творів тощо. Таким чином, у традиційний
навчальний процес інтегруються новітні інформаційно-комунікаційні технології, за допомогою яких візуалізуються раритетні біографічні матеріали. Варто спонукати студентів до уважного критичного читання,
розуміння, аналізу, осмислення, критичної оцінки і з’ясувати їхнє особистісне ставлення до сприйнятого.
Оскільки хмарні технології є важливим засобом дистанційного навчання, зокрема, в умовах пандемії коронавірусу, зручність у користуванні очевидна: кожен студент може переглянути мультимедійну презентацію
(ММП) самостійно.
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Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Перегляд ММП відбувається із застосуванням алгоритму, який передбачає різні аспекти інтеграційного
вивчення життєпису митця: історичний аспект (епоха, коли жив), соціальний (родовід, статус у суспільстві),
психологічний (характер і вдача), філософський (світогляд), культурно-мистецький та ціннісний (обдарування, естетичні уподобання та захоплення) митця, морально-етичний (сім’я, друзі, колеги, наставники,
відомі сучасники та взаємостосунки). Алгоритм розміщено на GOOGLE-диску. У процесі розгляду актуалізуємо знання студентів із філософії (світогляд), психології (особистість, характер, вдача), історії (період,
коли випало жити письменникові), географії (країнознавства) (країна, в якій народився, помер, де жив, які
країни відвідував), тобто застосовуємо зовнішньопредметну інтеграцію. Інтеграція на діяльнісному рівні
відбувається під час узагальнення сприйнятого матеріалу. Для цього використовуємо стратегії критичного
мислення. Зокрема, це «товсті» запитання: як проявилися родовідні корені у вдачі, характері, сфері діяльності, уподобаннях, світогляді? Які з рис характеру визначили життєву долю митця? Яка роль освіти у становленні особистості, на ваш погляд? Що зацікавило вас у методах, засобах, які використовував митець,
здобуваючи освіту? В основному запитання мають особистісно зорієнтований характер: які риси характеру
письменника вам імпонують? Які вчинки вас здивували, вразили, викликали нерозуміння, несприйняття?
Поясніть, чому? Що з життєвого досвіду візьмете для себе? Що заімпонувало вам з хобі письменника? Яка
ієрархія цінностей митця? Чи близька вона вам? Які цінності для вас є першорядними? Яке найбільше відкриття про особистість письменника для себе ви зробили, переглядаючи презентацію? Характер окремих
запитань зумовлений репрезентованими матеріалами: як допомогли уривки з першоджерел пізнати особистість письменника? Чи допоміг вам алгоритм в освоєнні мультимедійної презентації? На основі узагальнюючих запитань студенти пишуть есе «Я бачу письменника як особистість таким…» або «Мій письменник
(-ця)…». Ось окремі відповіді студентів, які брали участь в експерименті. «Уривки із першоджерел допомагають глибше осягнути, зрозуміти, чим і як жив митець. Особисто для мене такі уривки є більш інформативними, ніж укладені біографії» (Оксана Б.). «На мою думку, фактори, які впливають на формування
особистості, – це сім’я, сімейні традиції, оточення, захоплення, освіта». «Уривки з першоджерел допомогли
краще пізнати особистість письменника, оскільки у них відображені їхні власні переживання, емоції, вподобання, ставлення до певних подій, людей, предметів, захоплення, зацікавлення та багато іншого, про що
ми якраз маємо змогу довідатися саме з листів чи щоденника письменниці» (Лідія П.)
Детально роботу з мультимедійною презентацією та вивчення біографії митця за першоджерелами розкрито в статті «Оноре де Бальзак як особистість: літературно-психологічний портрет в контексті епохи» [7].
Вивчення літературного набутку письменника на засадах інтеграції залежить від творів (роду, жанру)
та від формату їх розгляду (оглядовий чи текстуальний). Найбільш поширена форма інтеграції історії літератури з теорією літератури, літературною критикою, оскільки в навчальний процес упроваджуються новітні
дослідження, репрезентовані в науково-теоретичних, науково-методичних та літературно-мистецьких журналах «Слово і час», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України», журналі іноземної
літератури «Всесвіт», на сайтах «Літакцент» тощо. Одна з ефективних форм роботи з літературно-критичними джерелами – це заочна дискусія. Важливо навчити студентів критично читати ці джерела, тобто знаходити концепти, на яких структуровано текст, тоді легко визначити головну думку й опонувати чи підтримувати. Основне правило ведення таких заочних дискусій таке: аргументація тоді сильна, якщо вона
опирається на аналізований текст. Можна вибирати докази інших «заочних опонентів» – літературознавців,
які мають протилежний погляд на твір, або які застосовують інший вид аналізу. Наприклад, роман Бальзака
«Шагренева шкіра» буде мати інший відтінок інтерпретації, якщо застосувати в одному випадку інтертекстуальний, а в другому – контекстуальний метод аналізу.
Такий самий підхід варто вибрати, коли художній твір інтерпретує режисер-постановник фільму-екранізації. У цьому разі застосовується інтеграція сприймання і розуміння художньої літератури з іншими
видами мистецтв, зокрема з кіномистецтвом. Наприклад, роман Бальзака «Шагренева шкіра» було двічі
інтерпретовано засобами театру й кіно: російський фільм-спектакль 1975 р. (режисер і сценарист П. Резников) та франко-бельгійський драматичний телефільм режисера А. Берлінера 2010 р. Обговорення переглянутих фільмів відбувалися через такі аспекти: сюжет, образ, хронотоп. Як своєрідне узагальнення аналізу
можна сприймати статтю студентки І. Макарицької «Твір «Шагренева шкіра» Оноре де Бальзака та його
екранізації: спроба компаративного аналізу» [3]. Однак у цьому випадку йдеться про інший вид інтеграції:
навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів. Під час проведення науково-практичних конференцій майбутні учителі української мови та літератури беруть участь не тільки як слухачі, а й готують
доповіді, а згодом – статті до збірників наукових праць. Оскільки історико-філологічний факультет МЕГУ
імені Степана Дем’янчука виступив співорганізатором Міжнародної науково-практичної «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна», яка відбувалася у Бердичеві у 2019 р., учасниками її були викладачі
та студенти, зокрема І. Макарицька, А. Степанець. Студентки брали участь у секційних засіданнях із доповідями та підготували наукові статті (науковий керівник Л. Овдійчук), детальніше ознайомилися з краєзначою темою «Бальзак і Україна» під час екскурсій у Бердичеві та Верхівні. Таким чином формується науководослідницька компетентність майбутніх учителів української мови та літератури, які у своїй професійній
діяльності використають цей досвід під час керівництва науковими роботами школярів у МАН. «Предметна
інтеграція історико-літературних курсів у системі фахової освіти учителів української мови і літератури

157

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

сприяє формуванню світоглядного уявлення про цілісність літературного процесу й літературного розвитку
України в контексті світового загальномистецького простору і є необхідною умовою цілісності їхньої професійної підготовки» [1].
Висновки. Отже, у процесі вивчення історії зарубіжної літератури на інтеграційній основі в бакалаврів спеціальності «Українська мова і література» формуються інтеграційні знання. Наявність спільних
тем, понять, проблем, а також спільна гуманістична основа є підґрунтям для міждисциплінарної інтеграції
на рівні змісту. Вміння й навички, які формуються у студентів під час інтеграційного аналізу художнього
тексту, вивчення біографії та літературного періоду, поєднання різних форм діяльності: навчальної та науково-дослідницької, – трансформуються у процесі такого навчання. Таким чином, у процесі інтеграційного
вивчення історії зарубіжної літератури знаннєвий та діяльнісний компоненти взаємодіють, утворюючи інтеграційно-літературознавчу компетентність. Поза увагою в цій статті залишився аспект інтеграції навчальної
та позанавчальної діяльності майбутніх учителів української мови та літератури у процесі вивчення історії
зарубіжної літератури.
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Оvdiichuk L. M. Integrated study of the history of foreign literature in the process of training of future teachers of
the Ukrainian language and literature
The article reveals the features of the integration study of the History of Foreign Literature in the process of training
of future teachers of the Ukrainian Language and Literature. On the basis of observance of the competence approach in professional education the integration-literary competence and forms, means, methods of its formation have been singled out.
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The author represents the types of interdisciplinary integration: extracurricular and intradisciplinary. Extracurricular is
realized through the integration of information from related Humanities: History and Culture of Ukraine and the world, country
studies while learning historical and literary periods (review topics). Intradisciplinary integration covers the sections of literary
science on fiction literature, biography, comparative studies as well as literature disciplines while learning monographic topics
(biographies and works of writers). Inter-art integration is used in the process of perception and comprehension of fiction literature with other arts. The article outlines the integration at the activity level, which takes place through the introduction of innovative technologies (critical thinking strategies, ICT) into the traditional educational process; combination of educational forms:
educational and extracurricular activities; distance and classroom learning; educational and research activities. The author’s
method of integration study of the History of Foreign Literature is represented on the example of the topic «Honore de Balzac’s
life and work». It is proved that in the process of integration study of the History of Foreign Literature the cognitive and activity
components interact, forming in the future teachers of the Ukrainian Language and Literature integration-literary competence.
Key words: future teachers of the Ukrainian Language and Literature, integration-literary competence, interdisciplinary integration, extracurricular integration, intradisciplinary integration, activity integration, integration of educational
and research activities, knowledge and activity components.
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Пінігіна Ю. Г.
РОЛЬ БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ У ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Стаття присвячена висвітленню ролі батьківської любові у розвитку повноцінної особистості та вихованні
дітей старшого шкільного віку. Встановлено, що атмосфера любові в сім’ї у складний для дитини період шкільного
дитинства необхідна для її психологічного і фізичного благополуччя, і завданням батьків є створення умов для повного розкриття потенційних можливостей дитини, визначення перспектив розвитку його індивідуальності, сприяння
цілісному формуванню його особистості. Дослідниками розглянуто поняття «батьківська любов» як ставлення, яке
проявляється в поведінці і є ефективним способом вираження почуттів.
Зазначено, що батьківська любов набуває особливого значення саме у старшому шкільному віці, адже формування
особистості старшого школяра здійснюється на рівні емоцій, почуттів, за допомогою яких і виражається батьківська любов. Також визначено, що старший шкільний вік найбільш сприятливий для розвитку гармонійного світу дитини, її здатності до співпереживання, емоційного контакту і любові. Проте, якщо в процесі формування особистості
дитині бракує уваги і любові з боку батьків, то це може привести до акцентуацій її характеру. У статті наголошено,
що висловлювати свою любов – це батьківський обов’язок, який необхідно віддати дітям, щоб вони виросли повноцінними, сильними особистостями, готовими творити власні життя.
Зроблено висновок, що батьківська любов забезпечує наявність у дитини почуття безпеки, психологічної захищеності, виступає як джерело життєвого досвіду, який є необхідним для розвитку дитини. Любов батьків – одна
з найбільш сильних і тривалих потреб людини та є життєвим пріоритетом для дітей будь-якого віку. Підсумовано,
що тільки батьківська любов, увага, опіка, співпереживання допоможуть дитині вирости повноцінною особистістю.
Ключові слова: старший шкільний вік, батьківська любов, розвиток особистості, виховання.

Одним із вічних феноменів людських відносин виступає любов. Феномен любові розуміється як первинно
духовний процес, заснований на глибоких переживаннях (свідомих і несвідомих) та вважається однією із
найважливіших життєвих цінностей та необхідною складовою умовою людського щастя. Виділяють такі
види любові: подружня, батьківська, любов сина, дочірня, братська, дружня, любов учителя до учнів (учня)
[8]. Значущим у контексті нашої статті є дослідження батьківської любові.
Особливого значення та сильного впливу набуває батьківська любов у старшому шкільному віці. Формування особистості старшого школяра здійснюється на рівні емоцій, почуттів, за допомогою яких і виражається батьківська любов. Якщо в процесі формування особистості дитина відчуває мало уваги і любові
з боку батьків, то це може привести до акцентуацій її характеру. Це своєю чергою буде негативно позначатися на задоволеності життєдіяльністю дитини.
Дитина в старшому шкільному віці потребує батьківської любові. Для її благополучного психічного розвитку необхідно, щоб вона відчувала любов батьків, відчувала її прояв. Адже можна спостерігати недолік
любові батьків до дитини або її неадекватні форми. Таким чином, проблема істинної батьківської любові
та її ролі у вихованні дітей старшого шкільного віку є актуальною.
Більшість дослідників підкреслюють велику значимість батьківської любові для розвитку особистості
дитини. Батьківська любов забезпечує наявність у дитини почуття безпеки, психологічної захищеності, підтримує сприятливий стан емоційно-чуттєвого світу, вчить любові й загалом виступає як джерело життєвого
досвіду [1, с. 11]. Тим не менш не завжди батьківська любов справляє позитивний вплив, неадекватне вира-
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ження батьківської любові може спричинити негативні наслідки для розвитку особистості дитини (безпорадність, егоїзм, нездатність будувати взаємини з іншими людьми тощо).
Проблема любові є центральною у дослідженнях філософів (Ф. Бекон, М. Бердяєв, М. Бубер, Г. Гегель,
Гесіод, Д. Гільдебранд, Р. Декарт, Ю. Евола, І. Ільїн, А. Камю, І. Кант, М. Кузанський, Е. Лавінас, О Лосєв,
М. Лосський, Г. Мадіньє, Ф. Ніцше, Платон, Г. Сковорода, В. Соловйов, М. Фічіно, Е. Фромм, А. Шопенгауер, К. Ясперс та ін.), психологів (Т. Андрєєва, О. Бондаренко, Б. Братусь, Є. Вараксіна, Л. Гозман, К. Ізард,
Є. Ільїн, С. Максименко, А. Маслоу, К. Платонов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, П. Сімонов, Т. Флоренська,
В. Франкл, З. Фрейд, Е. Фромм, Б. Хеллінгер, Г. Челпанов, К. Юнг та ін.), та педагогів (І. Зязюн, Я. Корчак,
А. Макаренко, Я. Миколайчук, О. Рудницька, В. Соловйов, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.).
Дослідженню материнської любові присвятили свої праці (А. Адлер, Д. Віннікот, М. Мід, В. А. Раміх,
А. С. Співаковська, Г. Г. Філіппова, Е. Фромм, А. Фрейд, З. Фрейд, Л. Б. Шнейдер, Е. Еріксон), любові батька
(І. С. Кон, В. А. Раміх, Л. Б. Шнейдер, Е. Фромм).
Незважаючи на розробленість деяких аспектів проблеми батьківської любові (значення батьківської
любові для дитини і батька, генезис батьківської любові), реальне життя підкреслюють недостатню вивченість ролі батьківської любові в розвитку та вихованні дитини.
Метою статті є визначення ролі батьківської любові в розвитку та вихованні старшого школяра.
У психології та педагогіці під «батьківською любов’ю» розуміються двосторонні стосунки, що припускають двох учасників – батьків і дитину, яких пов’язують взаєморозуміння, взаємоповага і взаємна симпатія.
Батьківська любов як сукупність почуттів батьків щодо своєї дитини ніколи не належить комусь одному
з них. За визначенням А. Фромма, батьківська любов – це постійний прояв «тяжіння» і ніжності у відносинах батьків не тільки до своєї дитини, а й один до одного [12, с. 250].
В. Сухомлинський визначає батьківську любов як здатність відчувати серцем найтонші духовні потреби
людини, яка передається від батька і матері дитині без будь-яких слів і пояснень [11]. О. Проскурняк вважає:
«Батьківська любов – це складне, інтегральне, динамічне психологічне утворення, яке характеризується певними особливостями розвитку самосвідомості, динамічності образу Я батьків» [7, с. 305–306].
Старша школа є однією із найважливіших і значущих сходинок у системі сучасної шкільної освіти.
Успішність навчання в старшій школі, а також бажання і вміння вдосконалювати свою освіту все життя
залежить не тільки від того, наскільки буде сформована ця діяльність та викликаний інтерес до процесу
пізнання, але й наскільки старший школяр опанує способи навчальної діяльності. А для цього мають бути
створені комфортні умови для навчання, розвитку та здатності до самоорганізації і самореалізації.
Атмосфера любові і тепла в родині для старшого школяра необхідна для повноцінного особистісного
розвитку дитини, його психологічного і фізичного благополуччя. Завданням батьків, на нашу думку, є створення в родині умов для більш повного розкриття потенційних можливостей дитини, визначення перспектив розвитку його індивідуальності, сприяння цілісному формуванню його особистості з урахуванням її
своєрідності.
В. Глассер вважає: «Дітям, які гостро потребують любові <...> рідко вдається знайти тепле ставлення
до себе і безкорисливу прихильність в школі. Дорослій людині, яка випробувала дефіцит любові в дитячому віці, дуже важко навчитися любити самій» [2, с. 26]. Відповідно до теорії американського психолога,
якщо людина зростала в любові батьків і вміє любити сама, вона може досягти успіху в житті, оскільки
саме любов є спонукальною силою для досягнення успіху і сприяє відчуттю власної значущості. Дослідник вважає, що дуже важливо і навчитися любити самому, бо, якщо дитина не навчиться любити сама,
а буде тільки вимагати любові до себе від оточуючих, вона часто буде заходити в глухий кут. Для прикладу
автор наводить розпещених дітей, які не розуміють, чому світ не ставиться до них так само, як роблять
це їх батьки. Любов і самоповага ведуть до усвідомлення власної особистої ідентичності, тому що лише
та людина, що знайшла свій шлях до любові і самоповаги, усвідомлює себе повноцінною особистістю.
В. Глассер стверджує, що якщо вдома все благополучно, дитина може досягти успіху і всупереч тому негативному, що відбувається в школі.
Ми поділяємо думку автора і також вважаємо, що дитина стане повноцінною, гармонійною особистістю
тільки тоді, коли буде відчувати, що її люблять і вона важлива для батьків. Л. Москальова зазначає, що
«любов до самої особистості не має бути протилежністю, а, навпаки, набувати гармонійного поєднання, де
домінантою є любов до самої особистості <…>, отже, прагнення до його блага» [4, с. 226]. Коли батьки оточують дитину любов’ю і увагою, поважають її, це збільшує позитивне ставлення до неї і вона відчуває себе
захищеною і впевненою у собі, що, безсумнівно, підвищує соціальний статус дитини.
Міркуючи про соціалізацію особистості старшого школяра в сучасних умовах, важко не переоцінити
значимість батьківської любові. Для нашої країни характерна ситуація усталеної соціальної нестабільності.
Особистість, яка живе в таких умовах, зазнає труднощів конструювання образу соціального світу і важко
адаптується до нього, внаслідок чого змушена боротися за виживання, перед людиною дуже гостро постає
проблема перебудови цінностей. У дітей старшого шкільного віку переживання цих проблем посилює емоційні і поведінкові труднощі. До їх числа належать страхи, тривожність, стреси, депресії, агресія та ін. Протягом цього вікового періоду відбувається безліч змін, особливо в розвитку психічних функцій і соціальної
компетенції.
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Психологиня І. В. Дубровіна, розглядаючи соціалізацію як процес засвоєння людиною досвіду суспільного життя і суспільних відносин, в які вона потрапила при народженні і в яких вона зростає, стверджувала,
що сім’я – головне її джерело [3]. Погоджуючись з авторкою, ми впевнені, що для розвитку в дітей почуття
компетентності, впевненості необхідно вдома створювати атмосферу любові, психологічного комфорту
і підтримки. Батькам насамперед важливо донести свої позитивні емоції, свої почуття до дитини, створити
позитивний, емоційний фон у відносинах незалежно від досягнень і оцінок дитини в навчальній діяльності.
Тільки батьківська любов, увага, опіка, співпереживання допоможуть дитині впоратися з проблемами самостійно, набути впевненості і вирости повноцінною особистістю. «Якщо дитина дійсно впевнена у вашій
безумовній любові, вона зуміє прийняти неприємні переживання і розчарування» [6, с. 144]. Наголошуємо
на тому, що умовою нормального розвитку дитини і благополучного входження у світ культури і соціальних
відносин у суспільстві є саме емоційний комфорт дитини в сім’ї.
Важливо зазначити, що старший шкільний вік є першим перехідним періодом від дитинства до зрілості.
Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній сферах особистості старшокласника (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.), породжують новий
рівень його самосвідомості, потреби в самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими та усвідомленні свого місця в системі людських відносин [9].
У цей період для школяра найголовнішою потребою стає повага та ставлення до нього як до дорослого, визнання його суверенітету. Умови успішного зросту і розвитку старшокласників дуже прості, батькам потрібно зрозуміти особливості цього руху і вчасно підтримати дитину, створюючи сприятливі умови
для цього підйому. Це і є головним завданням батьків. Дуже важливо цінувати і любити дитину не «за» (за
успіхи і невдачі), не «тому» (не тому, що вона добре вчиться), а просто як унікальну особистість. Якщо
дитина розуміє, що батьки люблять її тільки за щось – за успіхи в школі, похвалу оточуючих і сама по собі
вона ніякої цінності не становить, дитина відповідає на це невпевненістю і песимістичним ставленням до
життя. У дитини можуть виникнути сором’язливість і соціальна пасивність, оскільки вона не наважується
проявляти себе, боячись невдач та критики.
А. Фромм вважає, що дитині вкрай важливо, як ми проявляємо свою любов до неї. Одним із найважливіших шляхів прояви почуття любові до дитини є повага до неї та до її бажань. Важливо визнавати законність
бажань дитини і не нав’язувати їй навички, яким вона чинить опір. Ця тактика допоможе дитині самоствердитися і відчути любов батьків [12]. Ми повністю погоджуємось з автором у тому, що любов потрібно проявляти постійно і намагатися дратуватися на свою дитину якомога рідше, оскільки, коли батьківська любов
зникає з такою легкістю, дитина втрачає в ній впевненість. А пізніше, коли потрібно буде вирішувати багато
складних життєвих проблем, ця впевненість може обернутися недовірою до батьків.
А. С. Співаковська впевнена, що контакт із дитиною – це вищий прояв любові до неї, його варто будувати, ґрунтуючись на постійному бажанні пізнавати своєрідність її індивідуальності. «Постійне тактовне
вдивляння в емоційний стан, внутрішній світ дитини, в зміни в її душевному ладі, створює основу для
глибокого взаєморозуміння між дітьми і батьками у будь-якому віці» [10, с. 32]. Дитина має бути впевнена в батьківській любові незалежно від сьогоднішніх успіхів і досягнень. Формула істинної батьківської
любові – це не «люблю, тому що ти хороший, а «люблю, тому що ти є, люблю такого, який є» [10]. Дуже
важливо, уточнює А. С. Співаковська, щоб почуття любові базувалося на визнанні розвитку дитини, його
постійному вдосконаленні, розумінні нескінченності пізнання людини. Батьківська любов, особливо в описуваному віці, має бути спрямована на підтримку сильних сторін особистості дитини, на боротьбу зі слабкостями і недосконалостями.
Таким чином, старший шкільний вік найбільш сприятливий для розвитку гармонійного світу дитини, її
здатності до співпереживання, до емоційного контакту і любові. А заради цього самі батьки мають поважати
почуття і переживання своєї дитини.
Висновки. Отже, батьківська любов – це вищий вид людської любові, найбільш священний з усіх емоційних зв’язків. Батьківська любов забезпечує наявність у дитини почуття безпеки, психологічної захищеності,
виступає як джерело життєвого досвіду, який є необхідним для розвитку дитини. А проблема цілеспрямованого розвитку батьківської любові в науковому плані досі залишається відкритою. Але при цьому велика
кількість дослідників підкреслюють величезну значимість батьківської любові для розвитку повноцінної
особистості дитини. Крім того, проблема полягає ще й в нерозвиненості батьківських почуттів, невмінні
батьків висловлювати свої почуття до дитини. Часто любов буває нерозумною, не завжди вона справляє
позитивний вплив, її неадекватне вираження тягне за собою негативні наслідки для розвитку особистості
дитини (безпорадність, егоїзм, нездатність будувати взаємини з іншими людьми тощо).
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Pinihina Yu. H. The role of parental love in the education and development of children of senior school age
The article is devoted to highlighting the role of parental love in the development of a full-fledged personality and the upbringing of children of senior school age. It is established that the atmosphere of love in the family is a difficult period of school
childhood for the child’s psychological and physical well-being, and the task of parents is to create conditions for full disclosure
of potential opportunities for children, identify prospects for development of his personality. The concept of «parental love» is
considered by researchers as an attitude that manifests itself in behavior and is an effective way of expressing feelings.
It is noted that parental love acquires special significance in the senior school age, because the formation of the personality of a senior student is carried out at the level of emotions, feelings, through which parental love is expressed. Also, it was
determined that the senior school age is the most favorable for the development of a harmonious world of the child, his ability
to empathize, to emotional contact and love. However, it is determined that if in the process of forming a child the child does not
feel enough attention and love from parents, it can lead to accentuations of his character. The article emphasizes that expressing
one's love for a child is a parental responsibility that must be given to children so that they grow up to be full, strong individuals,
ready to create their own lives.
It is concluded that parental love provides the child with a sense of security, psychological security, acts as a source of life
experience, which is necessary for the child’s development. Parental love is one of the strongest and longest lasting human needs
and is a life priority for children of all ages. It is concluded that only parental love, attention, care, empathy will help the child
to grow into a full-fledged person.
Key words: senior school age, parental love, personality development, upbringing.
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Полулященко Ю. М.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ
ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Стаття присвячена проблемі формування професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Основна увага зосереджується на аналізі вітчизняних та зарубіжних вчених у контексті визначення сутності, змісту та структурних компонентів професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Наводиться авторське
визначення поняття «патріотичні цінності учнівської молоді». Запропоновано авторське визначення поняття «професійна готовність майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді» як стійкої особистісної якості, що характеризується наявністю відповідних теоретичних знань та практичних
умінь (гностичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні), а також наявністю в студентів стійкої
мотивації до формування патріотичних цінностей учнівської молоді у процесі фізичної культури, високого ступеню
психологічної стійкості, переконаність у потребі професійного самовдосконалення та самореалізації. Схарактеризовано структуру професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді через сукупність відповідних компонентів – мотиваційно-вольовий, когнітивний, процесуальний. Зазначається, що мотиваційно-вольовий компонент професійної готовності характеризується сформованістю
в майбутніх учителів фізичної культури високого рівня патріотизму, глибоким усвідомленням значущості формування
патріотичних цінностей учнівської молоді на засадах сучасних методологічних, концептуальних та методико-практичних розробок, в основі яких важливим аспектом виступає протидія країні агресору (а саме всіх проявів гібридної
війни, розв’язаної РФ проти України); когнітивний компонент передбачає наявність у майбутніх учителів фізичної
культури сукупності знань, зокрема щодо мети, завдань, принципів, змісту та особливостей формування патріотичних цінностей учнівської молоді тощо; процесуальний компонент характеризується наявністю в майбутніх учителів
фізичної культури комплексу практичних умінь щодо максимального використання можливостей фізичної культури
з формування патріотичних цінностей учнівської молоді.
Ключові слова: професійна підготовка, професійна готовність, майбутні учителі фізичної культури, патріотичні
цінності.

Патріотизм українців покликаний захистити національні інтереси своєї держави, відновити її територіальну цілісність, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури
особистості, розквіт національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини [1].
Цілком погоджуємось І. Бех та К. Чорною. Особливу увагу звертаємо на те, що, як зазначають автори, патріотизм українців покликаний не лише відновити територіальну цілісність України та, відповідно, захищати
національні цінності, але й сприяти духовному оздоровленню нації. Дійсно, без духовного оздоровлення
українців навряд чи можна сподіватись на успішний розвиток країни в усіх напрямах, у тому числі й відчуття її єдності та неповторності. В. Андрущенко своєю чергою зазначає, що суспільство, яке бачить себе
забезпеченим і щасливим, духовним і багатим, успішним і справедливим, стоїть перед завданням формування нового вчителя. Осмислення ціннісного аспекту цього поняття передбачає спільний пошук та обґрунтування ключових елементів «європейськості» сучасного вчителя, незалежно від того, в якій країні він працює. Педагогічна спільнота пропонує різні варіанти загальноєвропейського канону вчительської професії.
Серед його ключових елементів є «європейська ідентичність». Тобто європейський учитель – це людина,
яка усвідомлює як своє національне коріння, так і належність до загальноєвропейської спільноти народів.
Європейський учитель, як зазначає вчений, усвідомлюючи багатокультурну природу європейської спільноти, з повагою ставиться до національної культури та є відкритим до інших культур, володіє навичками
впевненої, однак не домінуючої поведінки з представниками інших культур [2, с. 8–9].
У межах статті особливе значення відіграли наукові напрацювання вітчизняних вчених (І. Бех, О. Караман, В. Курило, Р. Проць, С. Савченко, М. Чепіль, Н. Череповська та ін).
Мета статті полягає в розкритті сутності, змісту та структурних компонентів професійної готовності
майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді.
Вітчизняна вчена О. Дубасенюк зазначає, що проблеми виховання, освіти, розвитку молодого покоління набувають особливого значення, бо доля майбутнього людства переважно залежатиме від розвитку
духовної та моральної сфери суспільства. Саме тому професійна педагогічна діяльність учителя як носія
духовних цінностей, спадкоємця поколінь покликана сприяти утвердженню гуманної, демократичної особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації своїх інтересів та обдаровань [3, c. 14]. Таким чином,
на переконання вченої, педагоги є головними відповідальними за якість створюваних духовних продуктів
в особистісних новоутвореннях випускників загальноосвітніх і ЗВО на конкретних етапах освітніх маршрутів [3, c. 21–22].
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І, дійсно, з вищезазначеним важко не погодитись. Лише додамо, що педагоги є також відповідальними
за формування патріотичних цінностей учнівської молоді, особливо тоді, коли в країні триває війна з підступним ворогом (Російською Федерацією), який нахабно намагається впливати на свідомість українців
(зокрема молодого покоління в російськомовних регіонах країни) шляхом ведення гібридної війни, важливою частиною якої є інформаційна війна.
Звичайно, не кожен, хто працює в школі і вважає себе вчителем, здатен виконати цю благородну функцію. Дехто з так званих «учителів» ставиться до своєї справи формально. А це відлякує учня від школи,
змушує «шукати правду» на вулиці, що нерідко кидає його в обійми асоціальних угруповань і антицінностей. Звідси – бандитизм, злочинність, розбійництво, крадіжки, наркоманія, проституція тощо [2, с. 7].
Погоджуючись з автором, додамо до переліку негативних проявів той, що в таких учнів нерідко спостерігаємо, – невисокий, а іноді й відверто низький рівень сформованості патріотичних цінностей. В. Курило також
наголошує, що й рівень підготовки дипломованих фахівців теж залишає бажати кращого. Галузеві освітні
стандарти, попри всі завіряння, усе ще залишаються зорієнтованими на засвоєння знань, а не формування
компетентності студента [4].
На думку С. Безбородих, загострення конкуренції в глобалізованому світі в усіх сферах суспільного
життя, зокрема й у сфері освіти, закономірно висуває на перший план проблеми забезпечення гарантованої
якості вищої освіти, формування конкурентоспроможних фахівців, зокрема майбутніх педагогів, які є носіями духовного, інтелектуального й культурного потенціалу країни, що детермінує розвиток українського
суспільства і сьогодення, і майбутнього [5, c. 3]. Звичайно, не є винятком у зазначеному вище контексті
проблема підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Так, Н. Степанченко справедливо зауважує, що
сучасний рівень розвитку суспільства, освіти та науки висуває високі вимоги до компетентності фахівців
різних напрямів, що потребує суттєвих змін у професійній підготовці. На переконання вченого, особливо
відчутні потреби вдосконалення навчання майбутніх учителів фізичної культури. Конкуренція на ринку
праці передбачає перехід до ефективніших форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з молоддю,
а реалізація прогресивних ідей гуманістичної парадигми освіти у практиці загальноосвітньої школи вимагає
підготовки висококваліфікованих учительських кадрів [6, c. 5].
Вважаємо цілком слушною думку академіка В. Курило, який зазначає: «Учені, які займаються проблемами якості, на жаль, зосереджують увагу лише на якості результатів освіти. Хоча часто ці результати не
співвідносяться з цілісним розвитком особистості випускника, його інтелектуальної, емоційної, вольової,
мотиваційної сфери» [7].
Отже, сучасний вчитель фізичної культури має не лише бути патріотом своєї країни (України), але й бути
готовим до формування патріотичних цінностей майбутніх вихованців. Очевидно, що результат професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей ми вбачаємо
у сформованості в них професійної готовності до зазначеного вище процесу.
Наголосимо, що «патріотичні цінності учнівської молоді» визначено нами через усвідомлення особистістю значущості чистих почуттів любові до Батьківщини, бажання її захищати та спрямованістю доводити це реальними діями, стійке переконання в потребі постійного сприяння добробуту власної країни,
розуміння безперестанної боротьби за її теперішнє і майбутнє, готовність дати відсіч будь якому агресору,
впевненість у потребі бути національно свідомим, порядним, благородним, вірним традиціям козацького
роду, відповідальним, шанобливим до своїх співгромадян та поважним до інших держав світу.
Починаючи з аналізу дефініції «готовність», звернемось до найбільш змістовних, з нашої точки зору,
визначень. Одним із таких визначень є розуміння, дане Н. Гнеденко. Готовність вчена розглядає в різних
аспектах, зокрема: як особливий психічний стан особистості; певна психологічна установка, яка зумовлює
спрямованість людини до діяльності; психологічна умова успішного виконання тієї чи іншої діяльності,
а також усвідомлена активність, що спонукає людину до діяльності; складне особистісне утворення, багаторівнева і багатопланова структура якостей, а також властивостей і станів, що визначає здатність людини до
певної діяльності [8, с. 65–!67].
Інша вітчизняна вчена І. Дичківська розглядає готовність як внутрішню якість особистості, яка характеризується прихильністю до здійснення конкретної діяльності та ступенем засвоєння людиною елементів,
відповідного соціального досвіду, а також здатність використовувати набутий досвід у власній професійній
діяльності [9, c. 43]. Л. Кадченко, розглядаючи готовність крізь призму педагогічної діяльності, зазначає,
що таку готовність варто розуміти як складне особистісне утворення, що позитивно впливає на досягнення
високих результати педагогічної роботи і передбачає професійно-моральні погляди та переконання, а також
наявність професійних знань, умінь і навичок, професійну спрямованість психічних процесів, сфокусованість на педагогічній праці, здатність до подолання тих чи інших труднощів, об’єктивної самооцінки результатів такої праці, спрямованість на професійне самовдосконалення [10, с. 13–15].
Останнє десятиріччя в науковій літературі особливо почастішало вживання терміна «професійна компетентність» (частіше щодо студентів ЗВО), розглядають його переважно як результат професійної підготовки майбутніх фахівців. Хоча в нашому дослідження результат професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури ми розглядаємо як професійну готовність до формування патріотичних цінностей
учнівської молоді, вважаємо, аналіз наукової літератури був би не повний, якщо ми б обійшли увагою дефі-
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ніцію «професійна компетентність». Особливо важливо, на наш погляд, звернутись до розуміння зазначеного поняття зарубіжними вченими. Так, в європейських країнах під компетентністю частіше розуміють
наявність необхідного арсеналу умінь у контексті конкретної професії. Також у структурі компетентності
також виокремлюються загальні та загальнокультурні компетенції [11].
Між тим, окремими вченими США термін «компетентність» розуміється як стандарти поведінки у професійній діяльності фахівця. Особливу увагу звертаємо, що професійна компетентність, на думку S. Lester,
також передбачає врахування поведінкових показників фахівця, які своєю чергою відображають конкретний алгоритм дій у конкретній ситуації. Крім того, враховуються особистісні якості фахівця (майбутнього
фахівця), які мають бути з огляду на особливості й специфіку конкретної професійної діяльності [12]. Такий
підхід до розуміння поняття «професійна компетентність», на наш погляд, є доречним. Особливо це стосується педагогів. Особливості педагогічної діяльності, можливо, як у жодній іншій професії, передбачають
наявності необхідних особистісних якостей. Ще більш доречний такий підхід, на наш погляд, до майбутніх
учителів фізичної культури в контексті їхньої професійної готовності до формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Адже в цьому випадку особистісний приклад, прояв любові до Батьківщини, мови,
українських традицій, прагнення відстоювати незалежність України та протистояти ворогу відіграють надзвичайно важливу роль у контексті їхньої професійної готовності до формування патріотичних цінностей
учнівської молоді. У Законі України «Про освіту» (2017 р.) компетентність розглядається як динамічна комбінація знань, умінь та навичок, а також способів мислення, поглядів, цінностей й інших особистих якостей,
що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну
діяльність. Зауважимо, що таке трактування зазначеної дефініції, по-перше, відповідає поглядам зарубіжних вчених у контексті змісту поняття «компетентність», по-друге, пропоноване визначення, на наш погляд,
є досить повним, оскільки зазначено не лише про сукупність необхідних для майбутнього фахівця знань,
умінь та навичок, але й про наявність особистісно важливих якостей з урахуванням специфіки професійної
діяльності, поглядів, цінностей, що особливо важливо в контексті нашого дослідження. Оскільки в такому
розумінні в кожного майбутнього фахівця має бути сформована система цінностей, у тому числі патріотичних цінностей, що вкрай важливо в умовах агресії РФ проти України.
На основі аналізу вищезазначених понять нами запропоновано визначення професійної готовності
майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді,
яку ми розглядаємо як стійку особистісну якість, що характеризується наявністю відповідних теоретичних
знань та практичних умінь (гностичні, проєктивні, конструктивні, організаційні, комунікативні), а також
наявністю в студентів стійкої мотивації до формування патріотичних цінностей учнівської молоді у процесі
фізичної культури, високого ступеню психологічної стійкості, переконаністю у потребі професійного самовдосконалення та самореалізації.
У структурі професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді нами виокремлено сукупність таких компонентів, як мотиваційно-вольовий (психологічна готовність), когнітивний (науково-теоретична готовність), процесуальний (практична готовність).
Мотиваційно-вольовий компонент професійної готовності характеризується сформованістю в майбутніх
учителів фізичної культури високого рівня патріотизму, глибоким усвідомленням значущості формування
патріотичних цінностей учнівської молоді на засадах сучасних методологічних, концептуальних та методико-практичних розробок, в основі яких важливим аспектом виступає протидія країні-агресору (а саме
всім проявам гібридної війни, розв’язаної РФ проти України).
Когнітивний компонент професійної готовності передбачає наявність у майбутніх учителів фізичної
культури сукупності знань, зокрема щодо мети, завдань, принципів, змісту та особливостей формування
патріотичних цінностей учнівської молоді, усвідомлення значущості фізичної культури, а також ролі вчителя
відповідного предмета щодо формування патріотичних цінностей учнівської молоді, в тому числі в умовах
інформаційної війни (як складової частини гібридної війни), яку веде РФ проти України тощо.
Процесуальний компонент професійної готовності характеризується наявністю в майбутніх учителів
фізичної культури комплексу практичних умінь щодо максимального використання можливостей фізичної
культури з формуванням патріотичних цінностей учнівської молоді, зокрема: умінь повною мірою використовувати увесь потенціал фізичної культури в аспекті формування патріотичних цінностей учнівської молоді,
застосовувати найбільш ефективні форми і методи співпраці із сім’ями учнів у контексті формування патріотичних цінностей дітей в межах родини, уміння вміло використовувати та удосконалювати методики діагностики стану сформованості патріотичних цінностей як кожного окремого учня, так і в мікрогрупі, уміння
застосовувати інноваційні підходи у сфері проблеми підвищення рівня сформованості патріотичних цінностей учнівської молоді в умовах сьогодення, вміння залучати склад педагогічного колективу до процесу формування патріотичних цінностей учнівської молоді як у навчальному, так і позанавчальному процесах тощо.
Висновки. Аналіз наукових робіт вітчизняних та зарубіжних вчених дав змогу запропонувати визначення поняття «професійна готовність майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних
цінностей учнівської молоді», яке розуміється автором як стійка особистісна якість, що характеризується
наявністю відповідних теоретичних знань та практичних умінь (гностичні, проективні, конструктивні,
організаційні, комунікативні), а також наявністю в студентів стійкої мотивації до формування патріотичних
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цінностей учнівської молоді у процесі фізичної культури, високого ступеню психологічної стійкості, переконаністю у потребі професійного самовдосконалення та самореалізації. Визначені автором зміст та структура професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей
учнівської молоді (через сукупність відповідних компонентів – мотиваційно-вольовий, когнітивний, процесуальний) дадуть змогу розробити змістовну та технологічну складову частину процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді.
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Poluliashchenko Yu. M. Essence, content and structural components of professional preparedness of future
teachers of physical culture to the formation of patriotic values of student youth
The article is devoted to the problem of formation of professional readiness of future teachers of physical culture to formation
of patriotic values of student's youth. The main attention focus on the analysis of domestic and foreign scientists in the context
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of determining the nature, content and structural components of professional readiness of future physical education teachers to
formation patriotic values of student youth. The author’s definition of the concept «patriotic values of student youth» is given.
The author's definition of the concept «professional readiness of future physical education teachers for the formation of patriotic
values of student youth» as a stable personal quality, characterized by the presence of relevant theoretical knowledge and practical skills (gnostic, projective, constructive, organizational, communicative), and also the presence of students' strong motivation to form patriotic values of student youth in the process of physical culture, high degree of psychological stability, conviction
in the need for professional self-improvement and self-realization is proposed. The structure of professional readiness of future
physical education teachers for the formation of patriotic values of student youth through a set of relevant components – motivational-volitional, cognitive, procedural is characterized. It is noted that: motivational and volitional component of professional
readiness is characterized by the formation of future teachers of physical culture of a high level of patriotism, deep awareness
of the importance of forming patriotic values of student youth on the basis of modern methodological, conceptual and methodological and practical developments, based on which an important aspect is the opposition to the aggressor country (namely, all
manifestations of the hybrid war unleashed by the Russian Federation against Ukraine); the cognitive component presupposes
that future physical education teachers have a set of knowledge, in particular about the purpose, tasks, principles, content
and features of the formation of patriotic values of student youth, etc.; procedural component is characterized by the presence
of future teachers of physical culture a set of practical skills on the maximum use of physical culture opportunities for the formation of patriotic values of student youth.
Key words: professional training, professional readiness, future teachers of physical culture, patriotic values.

УДК 378:373.3.011.3-051:[34:005.336.2]
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.37

Попадич О. О.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті презентована авторська концепція педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Виявлено, що правова підготовка в закладах вищої освіти базується на викладанні дисциплін «Правознавство» та «Основи конституційного права України» чи інтегрованого курсу на їх основі та іноді доповнюється
розділом «Права дитини у світовому контексті». Це не забезпечує майбутнім учителям початкових класів належного
рівня готовності до формування правової компетентності молодших школярів. Обґрунтовано поняття педагогічноправової компетентності майбутнього вчителя початкової школи як інтегроване особистісне утворення, характерне
синтезом знань і навичок, необхідних для успішного здійснення педагогічно-правової діяльності, та спроможності
вчителя використовувати фахові знання, вміння і навички для вирішення стандартних і нестандартних педагогічно-правових завдань і проблем. Концептуально розвиток професійної педагогічно-правової компетентності учителя
початкової школи тлумачимо як цілеспрямовану діяльність закладів вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки вчителя початкової школи та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі взаємодії з учнями у формуванні правової компетентності учнів. Зміст і форми правознавчої роботи диференціюються
залежно від рівня професійної компетентності педагогів, досвіду професійної підготовки фахівців за певними спеціальностями, особистих інтересів, потреб, мотивів діяльності викладачів, віку конкретного педагогічного працівника
та стажу його викладацької роботи в навчальному закладі, рівня психологічної готовності до формування правової
компетентності учнів тощо. Готовність майбутнього вчителя до формування правової компетентності учнів розглядаємо як достатній рівень сформованості професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи та виокремлюємо низку компонентів готовності (мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний та особистісний).
Виявлено особливості розвитку професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи. Реалізація концепції передбачає, що підготовка майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів здійснюється за таких умов: формування готовності майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів
за компонентами; оновлення змісту професійних знань щодо сутності організації правознавчої діяльності; розробка
інноваційних методів і форм організації студентів для усвідомлення важливості формування правової компетентності учнів; використання здобутих знань, набутих умінь і навичок у навчанні в процесі педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності.
Ключові слова: концепція, розвиток, професійна компетентність, педагогічно-правова компетентність, майбутній учитель, початкова школа, молодші школярі.

Удосконалення системи правової освіти учнівської молоді набуває особливої актуальності в нових соціально-економічних умовах [6], а «пошуки шляхів удосконалення змісту і методики правової освіти та правового виховання майбутніх учителів мають здійснювати заклади вищої освіти різних рівнів акредитації»
[2, с. 141]. Така установка зумовлює проблему формування в майбутнього вчителя початкових класів педагогічно-правової компетентності фахівця, здатного виконувати педагогічну діяльність в умовах інклюзивної освіти. Правова підготовка учителя базується, як правило, на викладанні дисциплін «Правознавство»
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та «Основи конституційного права України» чи інтегрованого курсу на їх основі та іноді доповнюється розділом «Права дитини у світовому контексті».
На нашу думку, педагогічно-правова компетентність майбутнього вчителя початкової школи – це одна
з важливих характеристик його професійної діяльності. Вона охоплює комплекс теоретичних знань, умінь
та навичок, практичних знань, умінь та навичок та особистісно значущих і професійно важливих якостей
і вимагає концептуального підходу. Концепція є формою, за допомогою якої викладаються основна точка
зору, провідний задум, теоретичні вихідні принципи побудови педагогічного процесу чи педагогічної системи, призначені викласти теорію в конструктивній, прикладній формі. Щоб виконувати своє призначення,
концепція має відповідати певним вимогам. Зокрема, системність концепції полягає в чіткому визначенні її
структури та забезпеченні зв’язків між елементами цієї структури, системність виражається в структурності
загальної концепції професійної педагогічно-правової компетентності вчителя в початковій школі.
Проблема правової підготовки майбутнього вчителя початкової школи досліджується переважно у виховному та соціальному аспектах. Теоретичні та практичні аспекти формування педагогічної культури викладача у процесі підготовки майбутнього магістра з правознавства до викладацької діяльності досліджував
Є. Безсмолий [1]. Наукові розвідки проводилися в напрямах розроблення педагогічних основ правовиховної роботи з молодшими школярами (І. Запорожан [3], М. Фіцула [12]), правової компетентності учителя
як основи управління школою (О. Іваній [4]), формування правової компетентності в сучасних студентів
(Д. Клочкова [5]), підготовки майбутніх вчителів початкових класів до правового виховання молодших
школярів (Л. Мацук [7]), розвитку основ педагогічного правознавства (М. Подберезський [9]), формування
готовності майбутніх учителів до правового виховання молоді (В. Пономарьова [10]), а також навчання правознавства учнів основної і старшої школи (Л. Рябовол [11]) та ін. Водночас проблема розроблення концепції педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи не знайшла належного
вирішення в сучасній педагогічній теорії та практиці. Тому нагальною потребою сьогодення є формування
в майбутнього вчителя початкових класів високого рівня педагогічно-правової компетентності ще під час
навчання в закладах вищої освіти.
Мета статті – обґрунтувати основи авторської концепції педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Аналіз масової практики роботи вчителів початкових класів свідчить про те, що в сучасній школі ще не
сформувалася чітка й достатньо обґрунтована система правознавчої роботи з дітьми молодшого шкільного
віку, «натомість у практиці підготовки вчителів у педагогічних навчальних закладах закцентовано питання
формування їхньої дидактико-методичної культури. Щодо підготовки студентів до виховання школярів,
зокрема до правового, зазначимо, що окреслений аспект діяльності вищої школи потребує істотного поліпшення» [7, с. 4].
Шкільна правова освіта є предметною освітньою системою, частиною освітніх систем вищого рівня, безпосередньо підсистемою шкільної суспільствознавчої освіти як галузевої освітньої системи: «У макросистемі шкільної правової освіти виділено мікросистему навчання правознавства, структуру якої утворюють
цільовий, змістовий, організаційний та контрольно-результативний компоненти. Вони є порівняно самостійними, однак функціонують лише в єдності, знаходяться у стійких і закономірних взаємозв’язках, за яких
зміни в одному з них спричиняють зміни в іншому та системі в цілому» [11, с. 369].
Функції розвитку професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи визначаємо так. На науковому рівні виділяємо науково-теоретичну та пояснювальну функції, на методичному
рівні – конструктивно-технічну та нормативну.
Моделювання як створення пошукових і нормативних моделей з урахуванням вірогідної або бажаної
зміни використовується для побудови концептуальної моделі розвитку професійної педагогічно-правової
компетентності учителя початкової школи. Ця модель містить усі основні структурні елементи, показує їхні
взаємозв’язки та відображає основні ідеї концепції.
Розвиток професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи у початковій школі
ми тлумачимо як цілеспрямовану діяльність закладів вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки учителя початкової школи та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі
взаємодії з учнями у формуванні правової компетентності учнів. Її слід розглядати як підсистему в загальній
системі закладів вищої освіти. Значення правознавчої роботи полягає в тому, що вона сприяє особистісному
розвитку вчителя, забезпечує належний рівень його психолого-педагогічної підготовки до викладання, проведення різних форм авдиторної і позаавдиторної роботи з учнями.
Педагогічно-правова компетентність майбутнього вчителя початкової школи – це інтегроване особистісне утворення, характерне синтезом знань і навичок, необхідних для успішного здійснення педагогічноправової діяльності та здатності вчителя використовувати фахові знання, вміння і навички для вирішення
стандартних і нестандартних педагогічно-правових завдань і проблем.
Метою формування педагогічно-правової компетентності в майбутнього вчителя початкової школи є забезпечення високого рівня компетентності завдяки професійній підготовці студентів у закладі вищої освіти.
Відповідно до мети конкретизовано завдання: забезпечити оволодіння загальнонауковими,
загальнопедагогічними і фаховими знаннями, вміннями та навичками із правових галузей знань;
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сприяти засвоєнню умінь і навичок, накопиченню професійного досвіду педагогічно-правової
діяльності в початковій школі; забезпечити педагогічні умови формування ключових елементів когнітивної, діяльнісної й фахової компетенцій; удосконалювати і розвивати особистісно значущі якості
в майбутнього вчителя початкової школи; формувати професійно важливі якості в майбутнього вчителя
початкової школи.
Конкретні цілі формування професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи
визначаємо як:
– поєднання програмного матеріалу та правових знань учнів у навчальному процесі в початковій школі;
– забезпечення логічної послідовності методичних розробок та їх впровадження у практику;
– організація формування правової компетентності учнів початкової школи та її діагностика;
– забезпечення неперервного навчання правознавчих знань навчально-методичними матеріалами, які
узгоджені та скоординовані на всіх ступенях навчання;
– створення і апробація науково-правознавчої та навчальної літератури;
– підготовка навчальних планів та планів позакласної роботи;
– добір матеріалів для самостійної роботи;
– розроблення методичних матеріалів для самостійного опрацювання фахової літератури, написання
курсових робіт і дипломних проєктів; створення умов для мотивації навчання на кожному ступені;
– упровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій на всіх ступенях навчання.
Зміст і форми правознавчої роботи диференціюються залежно від рівня професійної компетентності
педагогів, досвіду професійної підготовки фахівців за певними спеціальностями, особистих інтересів,
потреб, мотивів діяльності викладачів, віку конкретного педагогічного працівника та стажу його викладацької роботи в навчальному закладі, рівня психологічної готовності до формування правової компетентності учнів.
Готовність майбутнього вчителя до формування правової компетентності учнів розглядаємо як достатній
рівень сформованості професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи.
Н. Мойсеюк наголошує, що «термін готовність уживається у двох значеннях: 1) навченість, підготовленість до виконання майбутніх завдань; 2) наявність компетентності, знань і умінь, потрібних для виконання
поставлених завдань. Таким чином, сутність готовності визначається комплексом фахових, методичних
та психолого-педагогічних знань та вмінь особистості» [8, с. 365].
Ми виокремлюємо компоненти готовності: мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний, особистісний. Організаційне забезпечення розвитку професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи
неможливе без поєднання зусиль навчальних закладів у здійсненні освітньої діяльності.
Можливі кілька варіантів спільного вирішення проблем. Один із них – це налагодження відносин між
навчальними закладами на горизонтальному й вертикальному рівнях (дошкільна, основна та старша школа).
Такий підхід дає змогу здійснювати підготовку за узгодженими навчальними планами та програмами, але не
передбачає комплексного вирішення проблем максимального використання наявного потенціалу навчальних предметів у формуванні правової компетентності учнів в їхній освітній діяльності. Інший варіант –
створення в навчальному закладі позанавчальних підрозділів, які здійснюють освітню правову діяльність за
нижчими ступенями освіти.
Реалізація концепції передбачає, що підготовка майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів здійснюється за таких умов: формування готовності майбутніх учителів до формування правової компетентності учнів за компонентами; оновлення змісту професійних знань щодо сутності організації
правознавчої діяльності; розробка інноваційних методів і форм організації студентів на усвідомлення важливості формування правової компетентності учнів; використання здобутих знань, набутих умінь і навичок
у навчанні у процесі педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності.
Висновки. Особливості розвитку професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи передбачають наскрізні інтегровані навчальні плани, підручники та навчальні посібники,
скоординовані з іншими ступенями навчання, методичні матеріали написання курсових і дипломних
робіт, навчальну та навчально-методичну літературу, технічні засоби навчання; розробляються інтеґровані комп’ютерні навчальні програми. Концептуально розвиток професійної педагогічно-правової компетентності учителя початкової школи тлумачимо як цілеспрямовану діяльність закладів вищої освіти
щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки вчителя початкової школи та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі взаємодії з учнями у формуванні правової компетентності
учнів. Готовність майбутнього вчителя до формування правової компетентності учнів розглядаємо як
достатній рівень сформованості професійної педагогічно-правової компетентності вчителя початкової школи та виокремлюємо низку компонентів готовності (мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний
та особистісний).
На подальших етапах дослідження передбачено вирішення таких завдань: розкрити зміст і сутність педагогічно-правової компетентності, встановити та обґрунтувати структурні складники компетентності, створити модель педагогічно-правової компетентності та визначити шляхи її впровадження у практику.
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Popadych O. O. Concept of development of professional pedagogical and legal competence of a future elementary
school teacher
The article presents the author’s concept of the pedagogical and legal competence of a future elementary school teacher. It is
determined that legal training at higher education establishments is based on teaching the course of «Law Science» and «Fundamentals of the Constitutional Law of Ukraine» or the integrated course, being sometimes supplemented with the chapter «Rights
of children in the global context». Such approach does not provide the appropriate level of knowledge for future elementary
school teachers to develop legal competence of elementary school students. The research substantiates the concept of the pedagogical and legal competence of a future elementary school teacher as an integrated personal formation, being characterized
by the synthesis of knowledge and skills, which are necessary for successful pedagogical and legal activity, and the teacher’s
competence to use professional knowledge and skills to solve standard and specific pedagogical and legal problems and tasks.
Conceptually, development of professional pedagogical and legal competence of an elementary school teacher is interpreted
as a focused activity of higher education establishments on supply of psychological and pedagogical, as well as legal training
of an elementary school teacher and implementation of the learner-centered model of interaction with students in formation
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of their legal competence. The essence and forms of legal work are differentiated depending on the level of teachers’ professional competence; experience of professional skills of the specialists by defined specialties; personal interests, needs, motifs
of teachers’ work; age of each pedagogical worker and his/her pedagogical work experience at the educational establishment;
level of psychological maturity to develop legal competence of students, etc. Proficiency of a future teacher to develop legal
competence of students is considered as a sufficient level of professional pedagogical and legal competence of an elementary
school teacher. Therefore, a set of components, characterizing the proficiency (motivation, knowledge, activity and personality)
are specified in the research. The work identifies peculiarities of development of professional pedagogical and legal competence of an elementary school teacher. The concept suggests that training of the future teachers to be able to develop legal
competence of their students is implemented under the following conditions, particularly formation of the proficiency of future
teachers to develop legal competence of students by the components; upgrading of the content of professional knowledge
on the essence of organization of the legal activity; development of innovative methods and forms, aimed for the students to
understand the importance of legal competence; use of the gained knowledge and mastered skills in the process of pedagogical
practice and future professional activity.
Key words: concept, development, professional competence, pedagogical and legal competence, future teacher, elementary
school, elementary school students.
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Романенко О. В., Обозний В. В.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ ФАХІВЦЯ ТУРИЗМУ ЗА ВИМОГАМИ НАЗЯВО:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Досліджуються питання підготовки та безпосереднього проходження акредитаційної експертизи за спеціальністю «242 Туризм» освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри туризму, роботи експертної групи Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти
з 28 по 30 вересня 2020 року у віддаленому (дистанційному) режимі, актуальність, важливість і необхідність якої продиктована сучасними реаліями відповідності механізму формування загальноєвропейського освітнього простору, що
дасть змогу забезпечити міжнародне визнання національних освітніх програм, мобільність студентів і викладачів,
підвищить якість освіти. Розглядаються перспективні етапи удосконалення роботи: на профорієнтаційному етапі –
посилення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, зокрема використовування розробленої системи
пошуку навчання і професійної орієнтації на краєзнавство і туризм здібної учнівської молоді в системі шкільного
профільного навчання, наприклад, у МАН; на організаційному і теоретико-аналітичному етапі – теоретичне обґрунтування технологічного підходу як одного з напрямів удосконалення процесу навчання. Зокрема, підготовка фахівців
майбутніх бакалаврів туризму на основі реалізації науково-дослідної складової частини виробничих практик, які на
різних курсах мають бути змодельовані таким чином, щоб розвивати в студентів науково-дослідницькі компетенції,
а на їх основі формувати компетенції професійні; на дослідницько-прикладному етапі – в умовах виробничої практики
вирішувати бізнесово-господарські завдання та створювати зразки навчально-виробничої діяльності, які сприяють
професійному зростанню майбутнього фахівця бакалавра туризму; під час навчально-методичного етапу напрацьовані результати впроваджувати у навчально-виховний процес, зокрема, удосконалювати технологію професійної підготовки майбутніх фахівців бакалаврів туризму.
Ключові слова: фахівець бакалавр туризму, експерти, критерії оцінювання якості, європейські стандарти, педагогіка, економіка, географія, ОПП «Міжнародний туризм».

Важливою проблемою залишається організація якісної освіти фахівця туризму в умовах євроінтеграційного руху, національної освіти до загальноєвропейської політики у сфері професійної освіти і навчання
в закладах вищої освіти.
В останні роки почав активно функціонувати ринок освітніх туристичних послуг із посиленням на
ньому конкуренції перед педагогічними закладами вищої освіти, в яких здійснюється туристична підготовка кадрів. Нині процес формування контингенту абітурієнтів утруднюється такими обставинами:
по-перше, об’єктивно скорочується кількість абітурієнтів внаслідок демографічного спаду 1991–1999 р.,
що привело до фактичного зникнення конкурсності під час прийому в заклади вищої освіти; по-друге, з різних причин погіршується «якість» набору та мотивація молоді до навчання; по-третє, негативну роль відіграє поширена в останнє десятиріччя тенденція заміни копіткого профорієнтаційного навчання учнівської
молоді агітаційно-рекламними заходами, орієнтованими на вступ до ЗВО. Залишається значною частка
абітурієнтів і студентів-початківців, які намагаються перенести стереотип відпочинкового туризму на професійну діяльність. Практичний досвід нагадує про те, що повноцінно розкрити майбутнім абітурієнтам
сутність і творчий характер професійної туристичної діяльності можна тільки в умовах профорієнтаційнопрофільного навчання.
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На цьому етапі державотворення пошук, навчання і виховання підростаючого покоління розглядається
державою як безперервний процес формування творчої особистості, розвиток культурного та інтелектуального потенціалу країни. У зв’язку з цим стають необхідними активні форми освітнього процесу, в яких
якісно змінюються можливості індивідуальної освітньої діяльності. Потрібні фахівці, які здатні моделювати обслуговування туристів і відпочиваючих, започаткувати власний бізнес і створювати робочі місця
[1, с. 259–261].
Основні напрями та вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців туризму містяться в засадах конституції України (1996, ред. 2016), законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017),
«Про туризм» (2015), «Про курорти» (2000); положення щодо модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців (Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 р.» (2013)), неперервності освіти, міжнародної співпраці, інтеграції в галузі освіти (Національна
доктрина розвитку освіти України у XXI столітті (2002)), врахування потреб молоді та співвідношення їх
реалізації з економічними можливостями держави (Закон України «Про сприяння соціальному ставленню
та розвитку молоді в Україні» (2017)), введення дисциплін з економіки, педагогіки, соціальної, культурної
цінності туристичних обмінів (Глобальний етичний кодекс туризму (1999)), сприяння розвитку туристичної
освіти (Осакська декларація тисячоліття (2001)), сталого розвитку туризму (Резолюція 70-ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН (2015)).
Проблема освіти фахівця туризму в закладах вищої освіти знайшла своє відображення у працях,
спрямованих на дослідження філософської освіти – В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень, В. О. Огнев’юк
та ін., неперервної професійної освіти – С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва та ін., розвитку
особистості фахівця з професійної підготовки – В. В. Рибалка, В. А. Семиченко, Л. П. Сущенко та ін., –
професійної компетентності фахівця Л. В. Безкоровайна, О. У. Гура, Дж. Равен, А. К. Маркова та ін.,
педагогічної технології – В. П. Безпалько, М. М. Левіна, Л. М. Петренко, Г. К. Селевко та ін., інформаційного забезпечення освіти – В. Ю. Биков, Р.М. Вернидуб, А. П. Кудін, В. К. Вінник, М. Ю. Кадемія,
Р. В. Клопов та ін.
На увагу заслуговують присвячені різним питанням туризму праці вітчизняних вчених (О. О. Бейдик,
М. Г. Бойко, О. О. Любіцева, І. Г. Смирнов, В. В. Обозний, В. Д. Дехтяр, В. К. Федорченко, С. П. Фокін,
О. Д. Наровлянський, О. В. Скалій, О. В. Колотуха, Ю. А. Грабовський, М. П. Мальська тощо) і зарубіжних науковців (К. Аннару, Дж. Боуен, І. Голдер, П. Димитратос, Д. Л. Едгель, І. В. Зорін, Т. П. Кавєріна,
Т. П. Квартальнов, В. І. Ганопольський, Ю. А. Штюрмер, О. О. Остапец, Ф. Котлер, Дж. Майкенз та ін.).
Мета статті – провести аналіз рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти щодо ліцензійної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти щодо відповідності сучасним вимогам та запропонувати шляхи
їх вирішення.
Національне агентство з питань забезпечення якості вищої освіти – важливий орган у реформі університетів та наукових установ. Агентство акредитує вишам навчальні програми, відповідає за боротьбу
з плагіатом і псевдонаукою, тобто має важелі впливу та інструменти для боротьби з корупцією. Агентство є членом ENQA (Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти), повноправним членом
Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти (INQAAHE), Центрально-Європейської
мережі агентств з якості (CEENQA) та Міжнародного центру з академічної доброчесності (ICAI).
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти формує вимоги до системи забезпечення
якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його на затвердження
МОНу, аналізує якість освітньої діяльності ЗВО, проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності, формує пропозиції щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої
освіти, і подає його МОН, формує єдину базу даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій на
кожному рівні вищої освіти, проводить акредитацію освітніх програм, формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків ЗВО України, за якими можуть визначатися рейтинги ЗВО
України, розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, розробляє
порядок їх присудження спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ)
та подає його на затвердження МОНу, розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад
та подає його на затвердження МОНу, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їхню діяльність,
акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Агентство щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність
завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну діяльність, формує пропозиції
щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та направляє зазначені документи Верховній Раді
України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та ЗВО для їх обговорення та належного
реагування [2].
Місія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – стати каталізатором позитивних
змін у вищій освіті та формування культури її якості [3].
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У 2014 р. Міністерство освіти і науки України оприлюднило для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти», що має такий статус: державна організація (установа, заклад); юридична особа публічного права;
неприбуткова організація; постійно діючий колегіальний орган, уповноважений Законом на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Концепція Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Національне агентство) формувалася з 2012 р. по 2016 р., а почало працювати
воно в повному форматі з 2019 р.
Британський досвід «масифікації» вищої освіти показує, що не можна всі заклади вищої освіти вимірювати за єдиними критеріями. Необхідна автономія закладів, які своєю чергою мають самі визначити своє
місце в регіональному, галузевому, науковому чи професійному, світовому контекстах. Але при всій цій
різноманітності один складник має залишатися незмінним: освіта (якою б не був її фокус) має бути якісною.
Викладання має призводити до розвитку компетентностей, навчання має бути результативним. Саме про це
йдеться в британській концепції викладацької майстерності (teaching excellence) [4].
На етапі державного і духовного відродження України в життя концепції виховання молоді націлює і ВНЗ
на цілеспрямовану роботу та залучення молоді до туристської роботи [5, с. 123–141].
У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова підготовку фахівців за напрямом
«Туризм» було розпочато у 2004 р. на кафедрі географії України та краєзнавства (завідувач – доц. В. В. Ковтун), а у 2009 р. почала функціонувати новостворена кафедра туризму (завідувач – проф. В. В. Обозний).
У 2009 р. у складі кафедри працювало 3 викладачі основного складу та 17 викладачів-сумісників.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії освітньо-професійна
програма «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри туризму має певною мірою експериментальний характер, зокрема:
– допомагає педагогічному закладі вищої освіти займати відповідне місце на ринку освітніх туристичних послуг, спрямовуючи свою діяльність на підготовку туристських кадрів для розвитку, насамперед, міжнародного (в’їзного) та регіонального туризму;
– спрямовує підготовку студентів на здобуття компетентностей щодо розвитку туризму у внутрішніх
(сільських, гірських) регіонах країни та розвитку міжнародного туризму (в’їзного);
– передбачає проведення спеціальних навчально-виробничих практик у Науково-навчальному центрі
«Синевир» (територія Національного природного парку «Синевир» Міжгірського району Закарпатської
області), Парку природи «Беремицьке» Козелецького району Чернігівської області, які також надають оздоровчо-туристичні послуги. Практичну підготовку майбутніх фахівців бакалаврів туризму спрямовано на
моделювання туристичного бізнесу на конкретній території і конкретному об’єкті на основі реалізації науково-дослідної складової частини виробничих практик;
– передбачає участь студентів у дослідницьких проєктах, які виконуються науково-дослідною лабораторією туризму та краєзнавства. На різних курсах науковий пошук студентів змодельовано таким
чином, щоб розвивати спочатку науково-дослідницькі компетенції, а на їх основі формувати компетенції
професійні;
– передбачає отримання студентами знань з двох іноземних мов;
– орієнтує на формування спеціальних знань і вмінь щодо використання для потреб професійного
туризму «шкільного ресурсу» і профорієнтаційного спрямування шкільної (позашкільної) роботи на сферу
обслуговування, зокрема туризм.
У НПУ імені І. П. Драгоманова кафедра туризму та її науково-дослідна лабораторія, з самого початку
свого існування вирішуючи означені проблеми, виділяли і розробляли послідовні стадії і моделі і створювали інтегративну систему професійно-туристичної підготовки майбутніх фахівців туризму. Зокрема,
в результаті виконання освітньо-профорієнтаційного проєкту «Краєзнавство і туризм в Малій академії
наук» (2012–2014 рр.) розроблено організаційно-методичну систему пошуку, навчання і виховання учнівської молоді і профільно-орієнтованому туристичному напрямі та видано два навчальних посібники;
під час технологічно-дослідницького проєкту «Становлення та розвиток Науково-навчального центру
«Синевир» (2012–2014 рр.)» розроблено принципово нову навчальну технологію підготовки майбутніх
фахівців туризму на основі реалізації науково-дослідної складової частини виробничих практик. На різних курсах вони змодельовані таким чином, щоб розвивати у студентів науково-дослідницькі компетенції,
а на їх основі формувати компетенції професійні; у процесі освітньо-професійного проєкту «Теоретичні
та методичні засади ступеневої підготовки фахівці сфери туризму в умовах педагогічного університету»
(2014–2017 рр.) закладено основи становлення перспективної моделі впровадження ефективних форм підготовки фахівців туризму, здатних до різноцільового моделювання перспективних видів туристичної діяльності; у процесі організаційно-дослідницького проєкту «Поєднана підготовка педагогічних та туристських кадрів» (2016–2018 рр.) поряд із традиційною ресурсно-технологічною стратегією запропоновано
освітню стратегію розвитку регіонального туризму, впровадження якої в систему шкільного (позашкільного) краєзнавства і дитячо-юнацького туризму має сприяти як появі нових перспективних видів самодіяльного туризму, так і запровадженню профорієнтаційно-профільного навчання учнів, орієнтованого на
сферу послуг, зокрема туризм.
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У педагогічних закладах вищої освіти створюється можливість суттєво впливати на рівень туристичної індустрії шляхом гнучкості і багатоваріантності програм навчання в системі професійно-туристичної
освіти, зокрема: на бакалаврському рівні спрямуванням професійно-туристичної освіти (за освітньо-професійною програмою) напрям 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», на підготовку вчителя
і викладача (напрям 01 «Освіта», спеціальність 015 «Професійна освіта» (туризм) з профільного навчання,
орієнтованого на туристичну сферу послуг.
Новий Закон «Про повну загальну середню освіту» відкриває можливість: стати вчителем людині
з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою; педагогічному університету надавати як педагогічну, так і непедагогічну підготовку одночасно, готувати і до вчительства, і до комерційної діяльності.
Тому кафедра туризму передбачала для майбутніх фахівців туризму змогу отримувати вищу освіту в умовах поєднаної підготовки педагогічних і туристських кадрів, зокрема, актуалізувала питання їх підготовки
до використання «шкільного ресурсу» у створенні регіонального туристичного продукту та участі у профорієнтаційному спрямуванні шкільної туристсько-краєзнавчої роботи на сферу обслуговування, наприклад, туризм.
Освітньо-професійна програма «Міжнародний туризм», яка є міждисциплінарною та забезпечує взаємопроникнення навчального змісту різних галузей знань (педагогічних, економічних, географічних, політичних, правознавчих, культурологічних тощо) і при цьому не порушує цілісність професійно-туристичної підготовки майбутнього фахівця, де дисципліни та модулі, які включені в програму, орієнтовані на актуальні
напрями суспільного розвитку, в рамках яких можливе професійне та освітньо-наукове становлення здобувача вищої освіти, була розроблена проєктною групою у такому складі: керівник проектної групи В. В. Обозний – доктор педагогічних наук, професор, члени проєктної групи О. В. Борисова – кандидат географічних наук, А. В. Кравченко – кандидат економічних наук, доцент, О. В. Романенко – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри туризму. Рецензії-відгуки зовнішніх експертів стейкхолдерів: професор кафедри країнознавства та міжнародного туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук І. Г. Смирнов; директор Парку природи «Беремицьке» Т. В. Ферльовська, директор
готельно-ресторанного комплексу «Фортеця Гетьмана» І. К. Волинець, В.о. начальника Управління освіти,
молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації І. І. Коваленко.
Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 9 від 29 серпня
2019 р.) затверджено критерії оцінювання якості освітньої програми. Застосування Критеріїв передбачає
встановлення того, до якої міри певна ОП і практика її реалізації відповідає цій ідеальній ситуації. Під
час аналізу відповідності певним критеріям експертна група має врахувати динаміку змін та розвитку ОП
у період до проведення акредитації і на основі цієї динаміки, з урахуванням інших відомостей, здобутих
під час експертизи, зробити висновок щодо спроможності ЗВО забезпечити дотримання певного критерію надалі. Часовий горизонт, що включається до розгляду, становитиме час від попередньої акредитації
до планованого часу наступної акредитації (за умови позитивного висновку поточної). Критерій 1 – проєктування та цілі ОП. Критерій 2 – структура та зміст ОП. Критерій 3 – доступ до освітньої програми
та визнання результатів навчання. Критерій 4 – навчання і викладання за освітньою програмою. Критерій 5 –
контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність. Критерій 6 – людські
ресурси. Підкритерій 6.1 стосується відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів
цілям та програмним РН. Цей підкритерій слідує принципу fitness for purpose, вимагаючи, щоб ЗВО добирав
викладачів, виходячи із визначених цілей ОП. У відомостях про самооцінювання ЗВО обґрунтовує відповідність викладачів тим дисциплінам, які вони викладають. Своєю чергою дисципліни співвідносяться з відповідними програмними РН під час аналізу підкритерію 2.2. Кадрова автономія ЗВО означає, що саме заклад
є відповідальним за рішення щодо викладання певної дисципліни певним викладачем. Критерій 7 – освітнє
середовище та матеріальні ресурси.
Критерій 8 – внутрішнє забезпечення якості ОП. Критерій 9 визначає вимоги щодо прозорості і публічності діяльності ЗВО. Критерій 10 – навчання через дослідження.
За критеріями оцінювання якості кафедра отримала зауваження та повторну акредитацію на березень
2021 р.
Висновки. Діяльність кафедри туризму з надання освітянських послуг можна порівняти з класичною
схемою життєвого циклу туристичного продукту, де постійними залишаються лише потреби, а засоби їх
задоволення змінюються: перший – етап впровадження, другий – етап зростання, третій – етап зрілості,
четвертий – етап спаду, який саме і відбувається. Розробка, впровадження, удосконалення перспективних
етапів роботи кафедри (профорієнтаційного, організаційного, теоретико-аналітичного та дослідницько-прикладного) відбувалися в умовах жорсткого функціонування ринку освітніх туристичних послуг із посиленням конкуренції між закладами вищої освіти: починали з 20 ВНЗ по країні у 2004 р., а нині є 120 ЗВО, які
здійснюють туристичну підготовку кадрів.
За українськими вимогами, акредитацію 2009 р. кафедра туризму пройшла на достатньому рівні (проєктна група: В. В. Обозний, О. В. Романенко, Л. П. Барташ та 17 викладачів-сумісників), за показниками
подальшої роботи весь колектив неодноразово був відзначений подяками керівництва Університету за високі
успіхи в роботі з 2009 по 2017 рр.

174

Випуск 77’2020

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Роки

Загалом

2015
2016
2017
2018
2019
2020

33
45
23
8
5
17

бюджет
10
8
6
4
1/2
2

Вступники
контракт
23
35
17
4
4
15

Станом на вересень 2020 р., працюють шість штатних викладачів кафедри туризму, які спрямовують
свою науково-педагогічну діяльність, по-перше, на виконання рішень і завдань університету відповідно до
сучасних напрямів трансформації національної гуманітарної освіти, по-друге, на роботу із звітом про самооцінювання освітньої програми та інших відомостей, що подаються для акредитації в НАЗЯВО, по-третє на
переформатування навчального процесу зі студентами у форматі дистанційного навчання.
За Британськими вимогами «масифікації» вищої освіти кафедра туризму не дотягує до визначеного рівня,
потрібен час для відповідної модернізації. Крім цього, є пропозиції щодо перспектив на майбутнє: по-перше,
укласти довгострокову угоду про створення Союзу або угоду про співробітництво між Великою Британією,
Канадою, США та Україною на 5–50 років із можливістю подальшого автоматичного продовження, щодо
освітянських проєктів та їх фінансування; по-друге, зменшити загальну кількість абітурієнтів вступної компанії по країні до 50 % (модель Британії), наприклад, шляхом збільшення вимог рівня знань двох іноземних
(англійської та ін. мови); по-третє, вирівняти оплату праці освітянам цих проєктів до рівня союзних країн;
по-четверте, надавати перше місце працевлаштування в союзних країнах випускникам, які відповідають
вимогам європейських та світових стандартів; по-п’яте, обрати та затвердити один із п’яти статусів НАЗЯВО.
Також підтримуємо тезис А. Меркель: «Пріоритет країни має бути в якісній освіті, бізнесі та культурі».
Висновки. За словами керівника відділу забезпечення якості та оцінки Національного бюро акредитації
вищої освіти Чеської Республіки Мартіни Відлакової, увесь світ стикнувся із проблемою COVID-19, яка не
мала аналогів у минулому, ЗВО, агентства із забезпечення якості та інші стейкхолдери досить активно трансформують свою діяльність та підлаштовуються під нові умови та реалії… Відповідно, ООП «Міжнародний
туризм» кафедри туризму ФПГОЕ НПУ ім. М. П. Драгоманова однозначно потребує переосмислення.
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Romanenko O. V., Oboznyi V. V. The quality of education of a tourism specialist at the requirement of the National
Agency for Quality Assurance in Higher Education: challenges and prospects
The issues of preparation and direct passing of accreditation examination in the specialty «242 Tourism» of the educational-professional program «International Tourism» of the first (bachelor’s) level of higher education of the Department of Tourism, work of the expert group of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education from September 28 to 30,
2020 in remote mode. The relevance, importance and necessity of which is dictated by modern realities of compliance with
the mechanism of formation of the European educational space, which will ensure international recognition of national educational programs, mobility of students and teachers, improve the quality of education. Perspective stages of improvement of work
are considered, namely, on vocational guidance – strengthening of vocational guidance work with future entrants, in particular
use of the developed system of search of training and professional orientation on local lore and tourism of capable student’s
youth in system of school profile training, in particular in Small Academy of Sciences; at the organizational and theoretical-analytical stage – theoretical substantiation of the technological approach, as one of the directions of improvement of the learning
process. In particular, the training of future bachelors of tourism on the basis of the implementation of the research component
of industrial practices, which in different courses should be modeled in such a way as to develop students’ research competencies, and on their basis to form professional competencies; at the research and applied stage in the conditions of industrial
practice to solve business and economic problems and to create samples of educational and production activity which promote
professional growth of the future specialist of the bachelor of tourism; during the educational and methodical stage the developed results are implemented in the educational process, in particular to improve the technology of professional training
of future specialists of bachelors of tourism.
Key words: bachelor of tourism specialist, experts, quality assessment criteria, European standards, pedagogy, economics,
geography, OPP «International Tourism».
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Романова О. О., Мудрик О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Статтю присвячено комплексному аналізу використання відеофільмів на заняттях з іноземної мови. Визначається
та обґрунтовується ефективність використання цієї технології під час викладання англійської мови. У роботі визначено основні методологічні та дидактичні вимоги щодо використання відеофільмів у навчальному процесі. Розглянуто
основні види навчальних відеоматеріалів, деякі прийоми роботи з відеоматеріалом. Представлені переваги використання методу на заняттях.
Проблема впливу відеоматеріалів на якість навчання, їх роль у розвитку комунікативної компетенції варті спеціального розгляду, тому що для людини, яка вивчає іноземну мову, цей матеріал є практично єдиним джерелом розмовної мови, яка представлена в реальній ситуації мовної та немовної поведінки її носіїв. Окрім того, метою навчання
іноземної мови є формування комунікативної компетенції, необхідної для здійснення спілкування, а засобом її реалізації
виступають відеоматеріали, які наочно демонструють предмет вивчення.
Метою навчання іноземної мови студентів є створення умов для формування комунікативної компетенції, необхідної для вивчення й осмислення закордонного досвіду в профілюючих та суміжних галузях науки, а також для здійснення
культурного та професійного спілкування.
Використання відеофільмів на заняттях дає змогу вирішувати нагальні завдання навчання та викладання.
По-перше, студенти у процесі перегляду відеофільмів мають змогу почути справжнє мовлення з вуст носіїв мови.
По-друге, відеофільми дають змогу студентам побачити на власні очі те, про що ми говоримо на заняттях, читаємо
в текстах та діалогах. Переглядаючи відеофільми, студенти можуть більше довідатися про країну, мова якої вивчається. Крім того, використання відеозаписів на заняттях сприяє індивідуалізації навчання й розвитку вмотивованості мовної діяльності тих, яких навчають.
Використання відео на заняттях сприяє підвищенню якості знань, тому що дає змогу залучити такі види комунікативної діяльності: аудіювання, говоріння, під час виконання вправ – читання та письмо. До того ж показ відеофільмів
можна виправдати психологічно, адже саме через органи зору й слуху людина отримує основний обсяг інформації про
навколишній світ.
Ключові слова: відеоматеріал, навчання, іноземна мова, комунікативна компетенція, відеофільм, аудіоматеріали,
наочність.

Сучасні технології змінили майже кожну частину нашого життя. Інтернет змінив спосіб, за допомогою
якого ми отримуємо інформацію і спілкуємося. Неможливо уявити наше життя без мобільних телефонів
або комп’ютерів. Ноутбуки та електронні книги також зайняли своє місце в наших сумках. Розроблення
нових гаджетів і пристроїв робить нас більш мобільними і краще оснащеними, ніж будь-коли. Такі слова, як
Facebook, Google або Instagram, зрозумілі практично кожному з нас. Використання технологій є абсолютно
необхідним.
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Прийнято вважати, що діти краще використовують різні пристрої, ніж їхні батьки, які часто просять своїх
дітей, щоб ті допомогли з їхніми мобільними телефонами або комп’ютерами. Проте недавні дослідження показали, що лише меншість підлітків можуть використовувати технології на просунутому рівні. Решта користуються
тільки стандартними вебдодатками і мобільними пристроями, витрачаючи велику кількість часу на спілкування,
ігри, скачування музики та відео. Їхнім вищим досягненням тут є копіювання і вставки, есе або доповідь.
Все ж таки ми не маємо втрачати те, що жоден гаджет не зможе зробити, те, без чого люди не можуть
жити, – реальне спілкування, групові дискусії, вирішення проблем, робота в команді та соціальне
середовища.
Мета статті – окреслити значення застосування відеоматеріалів у навчанні як стимулів для природнього
говоріння в умовах навчального процесу, які б викликали інтерес та збуджували у студентів бажання вільно
спілкуватись англійською мовою.
Під терміном «відео» (від лат. Video – дивлюся, бачу) розуміють широкий спектр технологій запису,
оброблення, передання, зберігання та відтворення візуального й аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Коли в побуті говорять «відео», то зазвичай мають на увазі відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, записаний на фізичному носії (флеш-карті, відеодиску і т. п.).
Проблемою використання відеотехнологій у навчальному процесі займалися в наукових дослідженнях
Е. Багіров, О. Зубченко, С. Ніколаєва, С. Равич, О. Тернопольський та інші.
Багато дослідників виділяють цілий комплекс причин, що визначають ефективність та доцільність використання фільму як засобу навчання. Так, В. І. Писаренко доцільність використання відеоматеріалів пояснює 1) доступністю відеоматеріалів, які можуть бути записані з різних джерел, 2) наявністю певного досвіду
використання відеотехніки та відеопродукції, 3) можливістю більш активної творчої діяльності викладача
під час обговорення відеофільмів на заняттях [3, с. 77–83].
Згідно з висновками, які робить Ю. Верисокін у статті «Відеофільм як засіб підвищення мотивації учнів»,
у сучасній школі використання аудіо- і відеозаписів на уроці є не тільки доречними, а й обов’язковими.
Робота з такими матеріалами на занятті урізноманітнює види діяльності учнів у процесі навчання іноземної
мови. Використання аудіо- і відеоматеріалів робить урок цікавим для всіх школярів, впливає на рівень мотивації вивчення іноземної мови, навчання відбувається з автентичними зразками іноземної мови [2, с. 31–34].
У процесі відбору фрагментів автентичних відеофільмів для навчання лексики Т. Яхунов у роботі «Типологія кіноінформації та її використання для навчання лексики соціокультурним компонентом» зазначає, що
велике значення має визначення раціонального співвідношення зорової та звукової інформації у фрагментах. Роль та варіанти такого співвідношення завжди привертали увагу дослідників, які займалися проблемами навчального телебачення [5, с. 33–36].
Робота М. Аллан «Teaching English with Video» допомагає нам зрозуміти, що специфіка відео полягає
в тому, що воно дає змогу поєднати зорові та звукові образи в типових обставинах, запропонувати студентам
мовленнєву ситуацію, в якій вони за допомогою викладача можуть опинитися в ролі активних учасників
комунікацій. Він підкреслює перевагу відео над аудіоматеріалом, зауважуючи, що зображення допомагає
студентам сприймати іноземну мову й розуміти більше деталей [1].
Опанувати комунікативну компетенцію англійською мовою, не знаходячись у країні мови, що вивчається, – справа дуже важка. Тому важливим завданням викладача є створення реальних і уявних ситуацій
спілкування на занятті з іноземної мови, з використанням різних методів і прийомів роботи (рольові ігри,
дискусії, творчі проєкти та ін.).
У вітчизняній методиці під поняттям «навчальний відеоматеріал» розуміють тематично організовані
та підібрані відповідно до етапу навчання аудіовізуальні посібники, які є відеоінформацією, яка представлена в різноманітних телевізійних жанрах та спрямована на реалізацію практичних, загальноосвітніх
та виховних цілей.
Відеоматеріали поділяють на такі види: навчальні відеоматеріали; рекламні трейлери; розважальні телепередачі; художні та документальні фільми, які є аутентичним відеоматеріалом. Пропонуємо розглянути
особливості кожного з цих видів та їх роль у навчанні англійської мови та розвитку комунікативної компетенції студентів.
Навчальні відеоматеріали – це спеціально розроблені відеоматеріали, які входять до складу сучасних
науково-методичних комплексів. Їхніми перевагами є те, що вони зрозумілі та розроблені спеціально для
студентів із відповідним рівнем володіння мовою. Вони супроводжуються розробленнями вправ, граматичним матеріалом та переліком лексичних конструкцій, необхідних для розуміння відео.
Записи телепередач дають змогу надати процесу оволодіння іноземною мовою комунікативно-когнітивного характеру, оскільки такі відеоматеріали містять у собі поєднання мовної та соціокультурної інформації, яка присутня в ситуаціях реального іншомовного спілкування. Сюжет телепередач побудований таким
чином, що поведінка та мовлення ведучих або диктора звернені до глядачів, які ніби присутні у студії,
а це заохочує студентів, мобілізує їхню увагу, налаштовує на активне сприйняття. Підбір телепередачі для
трансляції в аудиторії має бути мотивованим, по-перше, лексико-граматичними засобами (студенти мають
засвоїти їх раніше до перегляду), по-друге, іншомовне мовлення має бути чітким та повільним, особливо на
перших етапах навчання.
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Використання аутентичних відеоматеріалів у навчанні англійської мови знайомить студентів із різними
манерами спілкування, які залежать від соціальної приналежності мовців, демонструє емоційне забарвлення
розмови, її природний темп та специфіку мовлення кожного з персонажів, їхню міміку та жести, формуючи уявлення про різні способи матеріалізації комунікативних намірів. Показ мовної поведінки в аутентичній ситуації з наявним соціокультурним компонентом покращує навчання усного мовлення, сприяє розвитку комунікативної компетенції, монологічного мовлення, збільшенню об’єму та покращенню міцності
запам’ятовування навчального матеріалу. Потрібно зазначити, що використання аутентичних матеріалів,
на відміну від адаптованих відеоматеріалів, потрібно починати зі студентами із середнім та вищим рівнем
володіння англійською мовою, коли вже сформовані мовні навички.
Рекламні трейлери до фільмів допомагають зекономити аудиторний час. Вони створені для того, щоб заінтригувати глядача, студенти отримують мотивацію до перегляду всього фільму після заняття та виконання
вдома супровідних до нього завдань. Завдяки тому, що трейлери маленького розміру, їх можна переглядати
в аудиторії кілька разів. «Вибір прийомів використання фільмів залежить від завдань навчання й аудиторії»
[4, с. 32]. Метою перегляду відеоматеріалу можуть бути: «організація дискусії на певну тему; аудіювання;
граматика; вимова; мовна поведінка; факти культури країни, мова якої вивчається» [4, с. 32].
У фільмах моделюється життя, характер персонажів, їхній внутрішній світ, почуття, реальна дійсність,
взаємостосунки людини і світу. Саме тому використання фільмів на заняттях має емоційний та естетичний
вплив на студентів, сприяє мимовільному запам’ятовуванню матеріалу, в них виникає ілюзія, ніби вони
беруть участь в актах комунікації іноземною мовою, які відбуваються на екрані. Хоча під час сприйняття
фільму студент знаходиться в умовній, а не реальній ситуації, але він ототожнює себе з головним персонажем, приймає рішення, розмірковує над діями, проводить причинно-наслідкові зв’язки. Фільм допомагає
мобілізувати та організувати розумову та мовну активність тих, хто навчається, а також є ефектнішим засобом навчання студентів аудіювання, тобто розуміння англійської мови на слух. «У фільмі візуально представлена вимова носіїв мови, що дає змогу краще зрозуміти інтонацію та наголос в англомовному реченні»
[4, с. 34]. Висловлювання студентів іноземною мовою спираються на їхні враження та ставлення до різних
життєвих ситуацій, які показані у фільмі, що робить мовлення природним. Використання кінофільмів також
допомагає студентам мобілізувати та активізувати лексичний та граматичний матеріал, тому що у фільмі
подаються готові зразки правильного та природнього мовлення. Окрім того, використання фільму зі змістовним сюжетом може слугувати джерелом для проведення дискусії та написання твору або есе. І. В. Терехов
наводить критерії відбору фільму для перегляду на занятті: ступінь зрозумілості фільму; обсяги мовного
матеріалу, мовно-поведінкового матеріалу, країнознавчою матеріалу; баланс мовного та візуального матеріалу; наявність субтитрів; сучасність фільму тощо [4, с. 33].
Метою авторів науково-популярних документальних фільмів є вразити уяву телеглядача шляхом викладу
матеріалу в найбільш зрозумілій та захоплюючій формі, з використанням схематичних малюнків, мультиплікацій, фотографій та ін. Використання відеоматеріалів дає змогу неодноразово повторити окремі сцени,
покадрово переглянути їх, перемотати, працювати вибірково, поєднувати епізоди або переставляти їх місцями, залучаючи тільки ті фрагменти відео, які необхідні для досягнення поставленої навчальної мети.
Цікавий вид навчальних відеоматеріалів, що виділяється деякими вченими, – це відеофільми, зняті студентами самостійно або спільно з викладачем. Знімаючи відео в навчальних цілях, студенти можуть на
практиці застосувати отримані знання, а потім проаналізувати розвиток своїх мовних навичок. У процесі
планування і постановки фільму на додаток до досліджуваної мови студенти беруть участь у великій кількості дискусій, що також позитивно позначається на формуванні їхніх мовних навичок.
Залежно від цілей і завдань навчання, а також потреб студента, використовують різні способи роботи
з відеоматеріалом. Наприклад, послідовний перегляд епізодів. Досвід показує, що навіть студенти з низьким
рівнем володіння мовою можуть успішно справлятися із завданням, коли відеоматеріал розбитий на фрагменти. Для того щоб студенти проявляли активність під час перегляду, доцільно проінформувати їх перед
початком перегляду, що від них вимагається під час і після перегляду. Це допоможе сконцентрувати їхню
увагу на важливих деталях фільму.
Перевагами методики викладання іноземної мови з використанням відеоматеріалів є: 1) можливість
удосконалення комунікативної компетенції на основі різноманітної тематики, яку надають відеоматеріали:
2) інтенсифікація навчального процесу, отримання максимальної кількості навчальної інформації; 3) наявність змоги контролювати слухове сприйняття зоровим, що підвищує ефективність сприйняття; 4) формування соціокультурної компетенції.
Під час роботи з будь-яким текстом у методиці навчання іноземних мов прийнято виділяти три основні
етапи:
1) переддемонстраційний етап (pre-viewing);
2) демонстраційний етап (viewing);
3) післятекстовий етап (post-viewing).
Розглянемо це на прикладі, візьмемо будь-який відеофільм та спробуємо простежити такі факти:
– співвідношення розрізнених пропозицій із смисловими частинами тексту (put the words in the correct
order to make up sentences);
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– вибудовування частин тексту в логічній послідовності;
– встановлення причинно-наслідкових зв’язків та ін.
Після перегляду відеофільму можна запропонувати такі завдання:
1) прогляньте відеофрагмент (відеофільм) та утворіть словосполучення з наданих слів (make up word
combinations);
2) заповніть пропуски в реченнях потрібними словами та виразами (complete the sentences with the word
combinations) of exercise 1;
3) підберіть англійські еквіваленти до таких слів та виразів (сhoose and write the letter of the correct word
into the boxes);
4) визначте вірні / невірні твердження;
5) завдання, на розвиток рецептивних умінь (на рівні виділення змістовної і смислової інформації). На
цьому етапі роботи можуть використовуватися традиційні вправи, спрямовані на пошук правильних відповідей на питання (Match the words with their definitions);
6) use the information to complete the dialogue.
Висновки. Отже, основними вправами під час роботи з відеоматеріалами є обговорення, коментування,
трактування порушених у фільмі проблем. Особливу зацікавленість викликають такі форми роботи, як дискусія, рольова гра, інтерв’ювання, висловлення власної думки, «круглий стіл» та інші, адже основною метою
вивчення іноземної мови є комунікація.
Використання розглянутих нами видів відеоматеріалів підвищує мотивацію студентів, у них виникає відчуття успіху, коли їм вдається зрозуміти матеріал, адресований носію мови, та усвідомити досяжність щодо
оволодіння англійською мовою. Це є запорукою успіху, а наочна демонстрація застосування мови на практиці
сприяє розвитку їхньої комунікативної компетенції. Для збільшення ефективності від застосування відеоматеріалів їх використання має бути методично грамотним, доцільним, зумовленим метою навчання та виправданим. Саме умови використання, розроблення завдань та вимоги до них можуть стати предметом подальших
досліджень на шляху підвищення комунікативної компетенції студентів під час вивчення англійської мови.
Під час навчання іноземної мови важливо дати студентам змогу вивчати її в контексті реальних ситуацій, щоб вони мали уявлення про використання мови в повсякденному житті. Для цієї мети якнайкраще
підходить метод використання автентичних відеоматеріалів. Їх застосування дає змогу викладачеві зробити
заняття барвистим і цікавим, що позитивно позначається на мотивації студентів до вивчення іноземної мови.
Робота з відеоматеріалом є корисною для студентів із будь-яким рівнем знання іноземної мови, однак, щоб
вона була дійсно ефективною, викладач має ретельно готуватися до кожного відеозаняття, внаслідок чого
йому знадобиться набагато більше часу і сил, ніж на підготовку звичайного заняття.
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Romanova O. O., Mudryk O. V. Using video materials in foreign language classes
The article is devoted to the comprehensive analysis of using video materials in foreign language classes. The effectiveness of using this technology in teaching English is determined and substantiated. The paper defines the basic methodological
and didactic requirements for the use of video films in the educational process. The main types of educational video materials
and some methods of working with them are considered. The advantages of using this method in the classroom are presented.
The problem of the impact of video materials on the quality of education, their role in the development of communicative
competence deserves special consideration, since for a person who studies a foreign language this material is practically
the only source of colloquial speech, which is represented in a real situation of the linguistic and non-linguistic behaviour
of native speakers. In addition, the goal of teaching a foreign language is the formation of communicative competence that
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is necessary for the implementation of communication, and the means of its implementation are video materials that visually
demonstrate the subject of study.
The purpose of teaching a foreign language to students is to create conditions for the formation of communicative competence necessary for the study and understanding of foreign experience in the mainstream and related fields of science, as well
as for the implementation of cultural and professional communication.
The use of videos in the classroom allows teacher to solve the urgent problems of learning and teaching. First, while
watching videos, students have the opportunity to hear real speech from native speakers. Secondly, videos allow students to
see with their own eyes what we talk about in class, read in texts and dialogues. When watching video films, students can learn
more about the country of the target language. Moreover, the use of videos in the classroom contributes to the individualization
of learning process and the development of motivation for the speech activity of students.
The use of video materials in the classroom helps to improve the quality of knowledge, as it allows teacher to involve such
types of communication activities as listening, speaking, reading and writing. In addition, video presentation can be justified
psychologically: after all, it is through the organs of sight and hearing that a person receives the bulk of information about
the world around him.
Key words: video material, teaching, foreign language, communicative competence, video film, audio materials, visibility.
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Рудюк Т. В.
РОДИННА ЛЕКСИКА ТА ПЕДАГОГІКА (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)
Статтю присвячено актуальним питанням взаємозв’язку досліджуваних одиниць із культурними традиціями
української родинної педагогіки. Проаналізовано теоретико-методичні можливості поетапної підтримки процесів
вивчення вказаних номінацій у контексті окресленої розвідки, формування визначеної компетенції, лінгвістично-креативного світогляду, власних експериментальних зусиль (комунікативно-діяльнісний підхід). Крім того, спроєктовано ефективність засвоєння навчального матеріалу крізь призму виховання свідомого ставлення до родинно-сімейної
та державної взаємодії.
Серед умов, які забезпечували результативність вивчення досліджуваних номінацій (комунікативно-діяльнісний
підхід), визначено різноаспектні спостереження, використання кращих національно-культурних традицій української
домашньої педагогіки.
Звернено увагу на доречність запровадження індивідуальних проєктів із метою реалізації та підтримки креативних міркувань, установлення причинно-наслідкових зв’язків, трактування закономірностей впливу на майбутні генерації тощо. Для прикладу, репрезентація досліджуваних одиниць згідно з науковими здобутками, визначення особливостей семантики лексичних номінацій, започаткування ведення щоденника ідей домашньої педагогіки, обмін кращими
звичаями й традиціями, індивідуальними узагальненнями та ін.
Зроблено висновки про подальшу перспективність опрацювання окресленої інформації в руслі вказаної розвідки
(комунікативно-діяльнісний підхід); наголошено на можливості інтенсифікації процесів засвоєння навчального матеріалу, як-от: ознайомлення з основами сімейної мудрості та аналіз досліджуваних лексем; творчого застосування СІТ,
обговорення висновків, вражень, власного бачення визначених проблем, здобутого досвіду, можливостей використання
узагальненої інформації в повсякденній життєдіяльності.
Ключові слова: родинна лексика, комунікативно-діяльнісний підхід, родинна лексична компетенція, генетичний код
нації, евдемонізм, родинна педагогіка.

Теорія української родинної педагогіки має досить потужні історичні можливості для зміцнення державності та її складників. Так, сучасність дедалі активніше вимагає особистостей, які здатні творити соціум,
громадські системи [1, с. 25], вчитися в народу та запозичувати багатющі знання й досвід із метою власного
духовного зростання [3, с. 55].
Певна річ, центральною точкою родинної педагогіки виступають діти, оскільки саме вони забезпечують
безсмертя людства, його майбутнє, справжність сімейного щастя та безпосереднє втілення соціокультурних
ролей батька та матері, існування відповідної методології зокрема, як-от: «Якщо твої наміри розраховані на
рік – сій жито; на десятиліття – саджай дерева; на віки – виховуй дітей» [3, с. 53].
Г. С. Сковорода зауважував, що батьківська наука містить три блага: народити дитину, зберегти її здоров’я,
навчити вдячності [2, с. 6]. Т. Г. Шевченко з неабиякою прихильністю відгукувався про трудове виховання,
здійснюване в українській родині, сердечність між близькими та щирість, взаєморозуміння, побожне ставлення до матері [2, с. 6]. Саме найрідніші люди, на думку І. Я. Франка, зобов’язані проникати в психологію
дітей, розуміти їхні прагнення [2, с. 8–9] з метою належної реалізації життєвих шляхів майбутнього покоління.
Л. Українка розглядала виховання як суспільний обов’язок, оскільки його кінцевою метою виступає
формування громадянина, міцних взаємостосунків, спроєктованих на міжособистісний і державний рівень:
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«Основу душевного єднання батьків і дітей треба закладати в ранньому дитинстві, маючи малечу за найближчих друзів, шануючи їхню особистість та встановивши з ними щирі стосунки задля майбутньої глибокої поваги, взаєморозуміння, доброї дружби, того, щоб у майбутньому сподіватися на те, що їх єднатиме
не лише біологічна прихильність, а й почуття глибокої поваги та порозуміння, що вони стануть добрими
друзями й надійними товаришами своїх дорослих дітей» [2, с. 9].
Зазначимо, що роль матері є винятковою, оскільки саме від неї залежить, якою мовою говоритиме дитина
[2, с. 10], наскільки повно буде реалізовано функції виховних родинних традицій, для прикладу: пізнавальна,
конструктивна, організаційна, суспільна та соціалізуюча [2, с. 27].
Актуальність нашої розвідки полягає в тому, щоб простежити та реалізувати деякі тенденції практики
формування згаданої лексичної компетенції у площині родинної педагогіки (комунікативно-діяльнісний
аспект) та ракурсі функціонування сучасних українських шкіл.
Мета статті – дослідити місце та значення процесу вивчення окреслених одиниць в аспекті опанування національного досвіду з питань виховання та освіти підростаючого покоління (комунікативно-діяльнісний аспект).
Серед багатьох надбань людства найбільшу цінність становить добре виховання, одержане від батьків
або в родинному колі [3, с. 91]. На жаль, таємниці цієї науки більшості доводиться осягати самотужки,
роблячи перші кроки через спілкування з батьками, рідними, спочатку засобами дитячої, а згодом – материнської мови [3, с. 99]. Вважаємо, що вказана площина досліджень мала б допомагати в осягненні суспільного
призначення, просторової близькості членів родини чи духовного відчуження, у функціональному плані –
здійснювати олюднення особистості, готувати до буття та реалізації власного виявлення через педагогіку
життя [3, с. 92]. Таким чином, подібну методику варто запровадити в програмне забезпечення уроків української мови через спектр визначених одиниць і контекст комунікативно-діяльнісного підходу.
Так, із покоління в покоління серед українців передаються традиції любові та правильного виховання
дітей, оскільки: малі діточки, що ясні зірочки: і світять і радують у темну ніченьку; нема смерті без причини, нема щастя без дитини; хата з дітьми – базар, а без дітей – пустка тощо [3, с. 55–56]. Одним із
мірил гідності та морального обличчя є ставлення до дітей [3, с. 57].
Увага й повага до сім’ї та роду є небезпідставною, оскільки її виховання – це запорука якомога швидшого
усвідомлення своєї приналежності до родини, роду, рідного народу, української нації [3, с. 15]. Крім того,
педагогічна мудрість закликає долати будь-які сімейні чвари заради маленьких [3, с. 16], вчити поважати
родовід, підтримувати сім’ю через збереження честі та авторитету, гарної поведінки.
Важливу роль у становленні людської особистості справедливо відіграють рідне (материнське) слово,
коло сестер та батьків, ласка дідусів і бабусь, доброзичлива увага родичів, свояків, сусідів [3, с. 100]. Осягнення розуму, духовності й моралі здійснюється на основі засвоєння кровної мови: з перших хвилин життя
і доки дитина перебуває під опікою неньки, у сфері взаємного спілкування, мати весь час промовляє до
маляти, співає колискові та тим самим прекрасно стимулює розвиток мовлення і мислення [3, с. 106].
Цілком закономірно, що наймогутнішим вихователем в українській родині є рідна мова, яка звучить із
вуст найрідніших людей. Батькам треба знати та розказувати дітям, що вона є національною (належить до
індоєвропейської мовної сім’ї) та виступає як одна з давніх, високорозвинених мов світу, якою має пишатися
і залюбки користуватися кожен українець [3, с. 114].
Відречення від рідної мови – це антипедагогічний та аморальний крок, який означає відмову від могутнього виховного впливу, руйнацію спадкового мовно-генетичного коду, ламання традиційної наступності
поколінь, гальмування духовно-морального та інтелектуального розвитку особистості, тобто плюндрування
національного характеру та самобутніх психологічних рис української людини. Крім того, аморальність
такого вчинку полягає в досить символічному, але правомірному відцуранні від рідних батька та матері, братів і сестер, діда й прадіда, родини, нації, зради свого народу та його крах, оскільки мова – це найцінніший
скарб, найбільше духовне багатство, із вмиранням котрої зникає і сам народ.
Вважаємо за необхідне розтлумачити майбутнім батькам, що відступ від своєї мови робить людину бездуховною, від цього міліє розум і спустошується душа, леденіє серце, відбувається втрата людської гідності
[3, с. 116–117].
Силу виховного впливу визначено характерним культом, авторитетом у житті людини. Досить цікаво, що
такі міркування виражено на різних рівнях: порівняння (мати, як сонце, правда, молитва); неординарність
функцій (душа, берегиня домашнього вогнища, добра, тепла і затишку); незамінність (на світі усе знайдеш,
крім рідної матері; немає тих яток, де продають рідних маток; матері ані купити, ані заслужити).
Окрім того, є культ предків, звернений у минуле (сферу повір’їв), культ дітей, спрямований у майбутнє
та згаданий нами культ матері, який характеризується сучасною сферою діяльності та виховання (чого мама
навчить, того й батько не перевчить) [3, с. 104].
У родинній педагогіці лише ту неню оцінюють схвально, яка досить прихильно ставиться до своєї
дитини, здатна дивитися на маля веселими очима, намагається не бути похмурою, гнівливою чи засмученою, не гримає, позаяк саме мамині погрози дуже травмують дитячу психіку, завдають непоправної шкоди
[3, с. 105]. Варто пам’ятати про те, що дитя не розуміє зміни настрою та відсутність її уваги, перекладання
обов’язків і опіки, позбавлення неньчиного тепла й ласки. Такі дії здатні призводити до дитячої похмурості,
самолюбства, замкненості, злостивості та впертості, схильності до лихих учинків через те, що душевний
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зв’язок між матір’ю та дитиною, не підкріпившись, буває втрачений назавжди, без змоги бути компенсованим у майбутньому [3, с. 105].
Проте надмірні пестощі та любов здатні провокувати егоїзм, безвілля, розніженість і неробство, нездатність переборювати життєві труднощі й перепони.
Надто виражена суворість відчужує дітей від матері, робить відлюдькуватими, озлобленими, а подекуди
й жорстокими.
Досить цікавим для розгляду є поняття розумної батьківської любові до дітей. Така означає здатність
виявлятися в ласці, яка не опускається до запещування, піклування без потурання, вимогливості в поєднанні
з чуйністю [3, с. 106].
Уявлення про найріднішу людину в українській етнопедагогіці ототожнено з Божою, Господньою, Пречистою – Богородицею, матір’ю Хреста, весільною матір’ю – жінкою, яка виконує на весіллі роль неньки
нареченого/нареченої, досвітчаною матір’ю – жінкою, в хаті якої молодь збиралася на досвітки (спільну
працю та розваги в осінній та зимовий час), хрещеною матір’ю – жінкою, яку беруть в обряді хрещення на
роль духовної неньки, названою матір’ю – жінкою, яка взяла на виховання, тобто прийняла за свою чужу
дитину [3, с. 106].
Поняття «рідний батько» має такі варіанти номінацій, як-от: тато, отець, няньо (неньо, нянько), дядьо
(дєдьо). Досить цікаво, що від цього слова пішли поняття «батьківщина» – спадщина від батьків і патріотичне поняття «Батьківщина», себто країна, стосовно до людей, які в ній народилися і є її громадянами,
«весільний батько», «хрещений батько» тощо.
Його авторитет є високим як у домашньому, так і громадському та духовному житті українців. Втрачене
татом надолужити неможливо: не навчив батько, не навчить і дідько. Проте вважають: батько вмре, то –
півсиротина, а мати – то вже ціла сиротина. Батько – не мати: не поцілує й не приголубить. Дійсно, його
ласка є особливою, але кожна дитина хоче мати тата, кожен батько не хоче мати лихого сина: добре тому,
хто має батька, бо в батька найтепліша хатка; своя хатка – своя стріха, свій батько – своя втіха; таткова хата усім багата. Приклад і згадка про нього закарбовується та зберігається в пам’яті людини до кінця
її життя [3, с. 112–113].
Безперечно, авторитет батьків є найвпливовішим виховним фактором, який виявляється в повазі, виконанні вимог і прислуханні до порад. Такому сприяють пристойна особиста поведінка, статечне моральне
обличчя, працьовитість, єдність вимог, чуйне ставлення до дітей, знання їхніх потреб та інтересів, допомога
в навчанні, увага до вікових та індивідуальних особливостей, ерудиція, господарність і підприємливість,
належна орієнтація в літературі, мистецтві, науці, політиці, спорті, громадському житті [3, с. 108].
Велике значення для зміцнення згаданого престижу має його різноманітна підтримка, для прикладу:
громадською думкою, суспільством, державою, церквою, школою, тобто належною реалізацією ролі батьківства та материнства [3, с. 108].
Найрідніші люди мають любити та належно виховувати своїх дітей, вивести в самостійне життя, дати
професію та матеріальну допомогу. Натомість діти мають любити й поважати своїх батьків, прислухатися до
їхніх порад, піклуватися про них у старості. Цурання найрідніших –найбільший гріх і сором, який українці
прирівнюють до відступництва від свого краю, українського, народу, України, тобто вважають своєрідним
порушенням взаємин між найближчими людьми [3, с. 108–109].
Незважаючи на те, що проблема стосунків між батьками і дітьми є вічною, вона становить серцевину
родинної педагогіки, через яку реалізовано сутність людського життя та сім’ї, народу, нації, держави, суспільства і людського роду, наступність і спадкоємність поколінь [3, с. 109].
Незамінний виховний вплив на підростаюче покоління мають дідусі з бабусями. Утім, не можна схвалювати вчинки молодого подружжя, які без будь-якої потреби віддають своїх дітей під повну опіку батьків,
оскільки малечі потрібні як першовихователі (тато з мамою), так і наставники (дідусь із бабусею): шукай
правди у старих, а сили у молодих; шануй старих – молоді тебе пошанують [3, с. 120].
Українське родинознавство характеризується чуйним і уважним ставленням до людей похилого віку, оскільки
це – одна з найхарактерніших ознак людяності особистості [3, с. 121]. Батьки, діти, онуки конче потрібні одне
одному, в такій духовній єдності закладена велика мудрість природи, вічність «дерева життя», безсмертя народу,
нації, їхнє минуле, сучасне та майбутнє, досконалість української родини як осередку примноження норм і традицій педагогічної культури українців [3, с. 122]. Досить болючими вважаємо міркування молодих людей про
дідорні (народна назва інтернатів опіки стареньких) або невдячність щодо своїх батьків [3, с. 122].
Необхідно звернути увагу на плекання гуманних стосунків між братами та сестрами, позаяк суть їхнього
виховного впливу закладено в етимології слів, які відомі всім індоєвропейським мовам. Так, від санскритського «братар» – помічник, годувальник, оборонець сестри; «свастра» – своя кровинка, утішниця [3, с. 123].
Співчутливим маємо виховувати ставлення до вдів, сиріт, напівсиріт, плекати прагнення не залишати
таких на поталу, за можливості допомагати: не кривдь голиша, бо в голиша також є душа; з хати по нитці –
сиротині свитка; чужа ласка – сироті Великдень; кривдити сироту – гріх! тощо.
Певний вплив мають родичі, свояки, ровесники, товариші, друзі, оскільки через них за допомогою батьків діти пізнають свій родовід за обома лініями, гідні внутрішньородинні стосунки та спілкування, гостинність як одну з провідних національних рис українців [3, с. 139–140].
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Певна річ, неможливо дати майбутнім і нинішнім батькам «педагогічні рецепти» на всі випадки життя,
бо це недоцільно через належність педагогічних кроків тому, хто їх робить [3, с. 163]. Варто пам’ятати, що
ефективність виховання залежить від дотримання загальновідомих принципів, приміром: народності, наступності й спадкоємності поколінь, участі в праці, природо- та культуровідповідності, самодіяльності (активності
й ініціативи), педагогічної компетентності, єдності вимог і виховних напрямів [3, с. 163]. Успіх виховного процесу зумовлює застосування методів стимулювання культурної поведінки, як-от: схвалення, змагання, сугестії,
заохочення, покарання з метою забезпечення педагогічної профілактики поганим думкам чи вчинкам.
Акцентуємо на тому, що джерелом подружнього кохання та вірності є здатність любити взагалі, спроможність ставитися до інших із повагою, зокрема до батьків, братів і сестер, дівчини та дружини, рідного
краю. Кохання, згідно з українським родинознавством, – це поняття духовного потягу, сердечності, прихильності до особи іншої статі.
Не менш важливо навчитися зміцнювати стосунки між батьками та дітьми через навчання, оскільки
в цьому процесі не завжди все йде гладко: кінь на чотирьох ногах, та й той спотикається. Важливо не
лаяти дитину, а допомогти подолати відставання, підбадьорювати, вселити віру у власні сили та здібності,
забезпечувати атмосферу взаємної довіри, єдності думок, бажань і почуттів.
Молодь має розуміти елементарний етикет родинної взаємодопомоги та взаєморозуміння, реальні шляхи
й можливості налагодження стосунків на прикладі батьків, основою педагогіки яких виступає евдемонізм.
Вправа 1. Розподіліть відомі Вам родинні номінації за такими колонками: «культ предків», «культ дітей»,
«культ матері/батька/батьків». Поміркуйте над значенням визначених категорій у житті та вихованні підростаючого покоління. Підготуйте усне повідомлення згідно з опрацьованою інформацією.
Вправа 2. Започаткуйте разом зі своєю сім’єю ведення щоденника ідей родинної педагогіки. Наприклад:
№
з/п
1.

Лексична родинна
номінація
Бабуся

2.
3.

Дідусь
…

Власні міркування, зауваження,
висновки
Хоча б 10 хвилин на день приділяти …
уважному спілкуванню з дітьми
…
…
…
…
Педагогічна ідея (порада)

Вправа 3. Поміркуйте та дослідіть (за допомогою СІТ) усі можливі ризики, які виникають через відречення від рідної мови. Визначте роль матері в опануванні словом.
Вправа 4. Обговоріть зі своїми близькими план ідеальної взаємодопомоги в сім’ї. Спробуйте втілити
власноруч розроблений проєкт відповідно до визначених номінацій. Поділіться отриманими враженнями
та побажаннями.
№
з/п
1.
2.
3.

Лексична родинна
номінація
Мама
Тато
…

Варіант необхідної допомоги
…
…
…

Власні міркування, зауваження,
висновки
…
…
…

Вправа 5. Розгляньте зі своїми близькими план посильної допомоги найменш захищеним категоріям суспільства: сиротам, напівсиротам, вдовам. Спробуйте втілити його в життя.
Висновки. Таким чином, вивчення досліджуваних одиниць у контексті родинної педагогіки (комунікативно-діяльнісний аспект) сприяє формуванню згаданої лексичної компетенції, усвідомленню семантичного й життєвого навантаження вказаних номінацій, перспективної роботи над собою.
1.
2.
3.
1.
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Rudiuk T. V. Family vocabulary and pedagogy (communicative-activity approach)
The article is devoted to topical issues of the relationship of the studied units to the cultural traditions of Ukrainian family pedagogy. Theoretical and methodical possibilities of phased support of the processes of studying these nominations in
the context of the outlined research are analyzed; formation of a certain competence; linguistic and creative mindset; personal
experimental efforts (communicative-activity approach). In addition, the effectiveness of learning material through the prism
of educating a conscious attitude to family and kinship and public interaction is projected.
Among the conditions that ensured the effectiveness of the study of the investigated nominations (communicative-activity
approach) the need for multifaceted observations and use of the best national and cultural traditions of Ukrainian home pedagogy are determined.
Attention is drawn to the relevance of initiating individual projects to implement and support creative considerations; establishing causal link; interpretation of patterns of influence on future generations, etc. For example, representation of the studied
units based on the latest scientific achievements; determining the peculiarities of semantics of lexical nominations; launching
a textbook of ideas of home pedagogy; sharing of the best customs and traditions; individual generalizations, etc.
Conclusions are made about the further prospects of elaboration of the outlined information in the specified direction
(communicative-activity approach); emphasis is placed on the possibility of intensifying the processes of learning the material,
such as introduction to the basics of family wisdom and the analysis of the studied tokens; creative use of IT, discussion of conclusions, impressions, personal vision of the above-mentioned issues, the gained experience, possible use of the generalized
information in daily life.
Key words: family vocabulary, communicative-activity approach, family lexical competence, genetic code of a nation, eudemonism, family pedagogy.
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Рябошапка О. В.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена проблемі формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи в закладі
вищої освіти. Реформування змісту освіти вносить корективи в систему освіти і, зокрема, специфіку підготовки
майбутніх освітян. Оскільки освітні зміни розпочалися з початкової ланки освіти, шляхом упровадження Нової української школи, відповідно, приділяти увагу варто підготовці фахівців із початкової освіти.
Актуальність проблеми підтверджується на законодавчому рівні (Закон України «Про освіту», Концепція «Нова
українська школа»), і зумовлюється потребою ринку праці.
Проблема підготовки майбутніх педагогів розглядалась багатьма вітчизняними вченими з позицій вимог до педагога, формування його особистості та набуття професійних знань та досвіду.
Провідна роль у формуванні майбутнього вчителя початкової школи покладена на заклади вищої освіти, де закладається фундамент для подальшого розвитку творчої особистості вчителя, який у майбутній професійній діяльності
зможе сформувати творчу дитячу особистість.
Важливим проявом творчої особистості вчителя початкової школи є педагогічна творчість, яка виступає критерієм його педагогічної майстерності та містить у собі сукупність модернізованих педагогічних методів та прийомів.
Професійна майстерність характеризується не лише досвідом роботи, а й творчими здібностями, які розвиваються в майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.
Вища школа виділяє основні якості педагога, якими виступають: загальногромадянські та професійні риси; професійні компетентності, риси творчого педагога.
У процесі навчання в закладі вищої освіти викладачі знайомлять студентів зі способами активізації пізнавальної
діяльності та творчого мислення молодших школярів, формують уміння застосовувати сучасні педагогічні технології
в освітньому процесі початкової школи.
Заклад вищої освіти має не лише надати майбутньому педагогові знання, сформування уміння та навички, але
й перетворити усю систему знань та умінь на професійні компетентності.
Основними професійними рисами педагога вважаються соціально-моральна, професійно-педагогічна та пізнавальна спрямованість.
Для ефективної підготовки майбутніх фахівців із початкової освіти варто застосовувати в освітньому процесі
сучасні педагогічні технології.
Ключові слова: початкова школа, заклади вищої освіти, підготовка фахівців, творча особистість, педагогічна
творчість, педагогічна майстерність, професіограма, якості педагога.

Нині в умовах реформування змісту освіти актуальною є проблема підготовки майбутнього вчителя,
оскільки саме вчитель, згідно з Концепцією «Нова українська школа», виступає агентом змін. У сфері сучасної освіти важливою є підготовка фахівців із початкової освіти, які закладають фундамент для подальшого
навчання зростаючого покоління.
Актуальність проблеми підтверджується і тим, що сучасний ринок праці потребує якісно нового фахівця, який
володіє ключовими та життєво необхідними компетентностями, вміє критично мислити, здатен творити та вдосконалюватися протягом усього життя. Такі вимоги передбачені і змістом освіти, зосереджені у Законі України «Про
освіту», Концепції «Нова українська школа», Державному стандарті початкової освіти. Все це вимагає творчого
вчителя, тому й набуває актуальності процес професійної підготовки майбутнього фахівця з початкової освіти.
Протягом останніх років проблему підготовки майбутнього вчителя досліджували О. Мороз, В. Сластьонін, Н. Філіпенко, вивчаючи засади підготовки вчителя. Водночас А. Алексюк розробляє ґрунтовний курс
педагогіки вищої школи, а педагогічну творчість аналізує С. Сисоєва.
Дидактична та методична підготовка майбутніх вчителів до роботи в початковій школі та формування
їхнього творчого ставлення до майбутнього фаху розкриті в дослідженнях Н. Возкресенської, Д. Іванової,
Л. Макрідіної, Н. Максименко.
Підготовку студентів до педагогічної діяльності досліджували В. Андрєєв, В. Бондар, І. Волощук,
В. Загвязинський, І. Зязюн, З. Левчук, Л. Рувинський, О. Савченко, С. Сисоєва, П. Шевченко та інші.
Неоціненний внесок у розв’язання зазначеної проблеми зробив корифей української педагогіки В. Сухомлинський, який, вивчаючи процес становлення вчителя, зазначав, що вчитель – головна дійова особа творчої
взаємодії, співробітництва з вихованцем, і вважав, що педагогічні ідеї стимулюють вихователя аналізувати
особисту діяльність і породжують прагнення творчо втілювати задуми в реальний виховний процес [3].
Метою статті є розгляд проблеми формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової
школи в закладі вищої освіти.
Вивчення проблеми підготовки вчителів початкової школи проводяться різнобічно:
– розробка професіограми й освітньо-кваліфікаційної характеристики учителя (І. Підласий, В. Сластьонін, Л. Спіркін, О. Щербаков та інші);
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– дослідження проблеми формування особистості педагога в процесі його професійної підготовки
(Т. Ахмаєв, С. Баранов, Г. Волікова, Р. Нізамов та ін.);
– дослідження змісту, форм і методів засвоєння теоретичних знань та формування педагогічних умінь
з окремих видів діяльності вчителя початкової школи (Т. Зацепіна, Н. Лаврова, М. Львов, А. Пишкало,
Л. Стойлова та ін.) [4].
Важливою у формуванні творчої особистості учителя є його підготовка у закладі вищої освіти. Адже
відомо, що формувати творчу особистість здатна лише творча людина. А для цього педагог має бути обізнаним з особливостями творчого процесу, специфікою його дослідження, володіти творчими якостями. І чим
раніше розпочнеться процес творчого формування учителя, тим якісніше цей процес буде втілений у його
(вчителя) майбутній професійній діяльності.
У сучасних психолого-педагогічних дослідження поняття педагогічної творчості розглядається з різних
аспектів: як конкретизація педагогічного ідеалу вчителя в системі завдань, які розв’язуються в конкретних умовах педагогічної праці (В. Кан-Калик); як варіант організації професійної діяльності, спрямованої на
підвищення ефективності освітнього процесу (Р. Скульський); як найважливіший критерій якісного становлення особистості вчителя в його потребі працювати творчо (Н. Кичук); як розвиваюча взаємодія суб’єктів
освітнього процесу, спрямована на формування творчої особистості учня (С. Сисоєва).
В Українському педагогічному словнику педагогічна творчість визначається так: «Творчість педагогічна –
оригінальний і високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії та практики виховання і навчання. Досягнення творчого результату забезпечується систематичними цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, критичним використанням передового
педагогічного досвіду. Творчість педагогічна стосується різних аспектів діяльності вчителя – проведення
навчальних занять, роботи над організацією колективу учнів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, проектування особистості учня, вироблення стратегії і тактики педагогічної діяльності
з метою оптимального виконання завдань всебічного розвитку особистості»[5].
Отже, педагогічна творчість виступає головним критерієм педагогічної майстерності вчителя, містить
у собі модернізацію прийомів освітнього процесу та передбачає наявність у педагога ерудиції, здатності до
аналізу та самоаналізу, фантазії тощо.
Педагогічна майстерність визначається як «характеристика високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями педагогічної майстерності педагога стають такі ознаки його діяльності: гуманність, науковість,
педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість» [5, с. 251].
Важливою складовою частиною педагогічної майстерності, на думку Н. Кичук, є творчий підхід до професійної діяльності. Проте необхідною особливістю виступає те, що «сутністю його стає творення (формування, виховання) людини – завжди неповторної та унікальної» [6, с. 14].
На думку А. Піскунова, важливою рисою, яку варто розвивати педагогам, є професійна культура, що містить культуру педагогічної діяльності, професійного мислення, взаємодії з учнями та їх батьками, колегами.
Окрім того, вчений виділяє такі професійні компетенції:
– діагностичні (визначення рівня розвитку дитини та її індивідуальних психологічних властивостей);
– проєктивні (здатність до прогнозування педагогічної діяльності, передбачення її результатів);
– конструктивні (здатність планувати та організовувати освітній процес, спираючись на взаємодію
з дітьми та дорослими (батьками учнів, колегами));
– комунікативні;
– аналітичні (здатність аналізувати, систематизувати, робити висновки щодо проведеної роботи та, враховуючи їх, планувати подальшу освітню діяльність).
На думку Н. Кузьміної, такий перелік має бути доповнений організаційними здібностями, оскільки вони
виступають запорукою успішної педагогічної діяльності.
Проте ефективна творча педагогічна діяльність не обмежується лише досвідом. Потрібні також і здібності, які розвиваються у процесі підготовки майбутнього педагога. Більшість вчених зараховує до них
педагогічну спостережливість, здатність до швидкого прийняття рішень, уміння планувати, організовувати,
регулювати, контролювати, аналізувати тощо.
Вимоги до особистості вчителя М. Михайлов визначає як творчий потенціал особистості, важливою
характеристикою якого є її продуктивно-творчі дані – здібність до аналітико-синтетичної та асоціативної
діяльності мислення; вміння уявляти, фантазувати.
Структура властивостей особистості педагога, на думку Ф. Гоноболіна, містить здібності подавати
доступно освітній матеріал, творчий підхід до педагогічної діяльності, організаційні здібності, любов до
дітей, яскравість та виразність мовлення, педагогічний такт, уміння формувати в дітей життєві компетентності, спостережливість, педагогічна вимогливість [7].
Також до властивостей особистості педагога варто додати організованість, допитливість, активність,
уважність, витримку.
Окремо дослідники виділяють специфічні педагогічні здібності та якості: гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічний такт, емпатія, спостережливість, організаторські, перцептивні, сугестивні
здібності, емоційна стійкість тощо (О. Абдулліна, Н. Кичук, Н. Кузьміна, А. Піскунов, Р. Скульський та інші).
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Розглядаючи специфічні особливості педагогічної діяльності вчителя, С. Сисоєва зазначає, що і учень,
і вчитель є суб’єктами педагогічної взаємодії, які постійно впливають один на одного та змінюються відповідно до такого впливу [8, с. 168].
Педагогіка вищої школи визначає необхідні якості педагога: загальногромадянські риси; риси, що визначають специфіку професії вчителя; спеціальні знання, уміння й навички з психолого-педагогічних дисциплін і спеціальності, риси творчого педагога.
Підготовка сучасного фахівця в закладі вищої освіти має базуватися на перетворенні системи знань
та навичок на професійні компетентності. Проте таке перетворення не можливе без застосування діяльнісного підходу, коли відбувається моделювання майбутньої професійної діяльності педагога.
Зважаючи на дослідження провідними вченими особистості вчителя, варто зазначити, що здебільшого
в дослідженнях провідними виступають світогляд та спрямованість особистості педагога. А отже, головними є соціально-моральна, професійно-педагогічна та пізнавальна спрямованість. Таким чином, майбутній вчитель має пам’ятати, що навчати й виховувати школярів може лише той, хто є хорошим фахівцем,
майстром своєї справи й творчою особистістю.
Проте такий портрет не буде повним без визначення сформованості майбутнього фахівця як творчої особистості. За словами В. І. Андрєєва, цьому сприятиме:
– розробка ідеальної моделі творчої особистості, ядром якої мають бути творчі здібності студента;
постійна корекція цієї моделі ведеться на основі діагностики розвитку творчих здібностей студентів;
– максимальне використання резервних можливостей у розвитку творчих здібностей студентів, коли
здійснюється перехід виховання в самовиховання, педагогічного управління – в самоуправління студентів
у процесі організації різних видів творчості (навчальної, наукової, технічної тощо);
– збільшення кількості застосування інтенсивних методик організації творчої діяльності студентів (проблемне навчання, дискусії, ділові, ролеві ігри, евристичні методи);
– поєднання індивідуальної та колективної форми творчої діяльності студентів, одночасне заохочення
співробітництва і змагання, гласність оцінки творчих досягнень кожного студента.
У процесі підготовки майбутнього вчителя С. Сисоєва виокремлює власну модель педагогічної творчості
вчителя. Така модель ґрунтується на функціях підготовки фахівця і містить три тісно пов’язані між собою
компоненти – когнітивний, діагностичний, процесуальний. Таким чином, модель передбачає зміст та мету
підготовки майбутнього фахівця, враховує можливі зміни та особливості взаємодії учасників освітнього
процесу. Критерієм запропонованої моделі виступає результат – сформованість творчої особистості учня
та підвищення рівня творчості у професійній діяльності педагога [8, с. 169].
Розглянувши низку досліджень із питань професійних якостей педагога, варто визначити якості, відсутність яких веде до низького рівня професійної діяльності або взагалі неможлива. До таких якостей належать:
фізичне здоров’я, працездатність, любов до дітей, комунікативні навички, відсутність шкідливих звичок,
врівноваженість, швидка реакція, професійна компетентність, прагнення до підвищення власного інтелектуального рівня, навчання протягом життя, володіння фаховими методиками та психолого-педагогічними
дисциплінами, високий рівень організованості, володіння сучасними інформаційними технологіями тощо.
Варто враховувати, що сучасні реалії вимагають від педагогічного працівника відповідності вимогам
суспільства та часу. Тому педагог має бути постійно готовим до змін та особистісного вдосконалення.
Чималу роль у підготовці та формуванні творчого потенціалу відіграють заклади вищої освіти. Саме тут
закладається фундамент творчої особистості педагога, який необхідний у майбутній професійній діяльності.
Реалізуючи зміст освіти, важливо визначити і зміст навчання, і комплекс завдань, що мають виконати
студенти, щоб сформувати певні уміння та навички.
Викладачі під час освітнього процесу ознайомлюють студентів із прийомами активізації творчого мислення учнів, використовують проблемне навчання, знайомлять із традиційними і нетрадиційними підходами
до вивчення певних тем.
Серед рис і характеристик учителя провідними є соціально-моральна, професійно-педагогічна та пізнавальна спрямованість: навчати й виховувати школярів може і має лише той вчитель, який є хорошим фахівцем,
старанним працівником і творчою особистістю. Та варто зазначити, що це ідеальні риси педагога, вони є дещо
завищеними, проте в професійному потенціалі майбутнього вчителя вони постають метою його підготовки.
Отже, зважаючи на вищевикладене, постає необхідність у застосуванні в освітньому процесі закладу
вищої освіти під час підготовки фахівців із початкової освіти завдань підвищеного рівня складності, що
потребують критичного та креативного підходу.
Одним з основних видів діяльності в період студентства є навчання. У процесі навчання в закладі вищої
освіти відбувається подальше вдосконалення вмінь, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю студентів:
уміння керувати своєю увагою, глибоко усвідомлювати навчальний матеріал, більш систематично і планомірно організовувати запам’ятовування, логічно міркувати, доводити ті чи інші твердження, творчо застосовувати набуті знання та уміння до розв’язування різноманітних завдань. Водночас активно формується
понятійне мислення, яке стає більш глибоким, повним і більш абстрактним. Воно виступає тепер не тільки
у вигляді практичних дій і не тільки у формі наочних образів (сприйняття та уявлення), а перш за все,
у формі абстрактних понять і міркувань.
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Оскільки юнацькому періоду притаманна потреба в саморегуляції, це дає змогу молодим людям керувати
своїми психічними процесам та діями. Таким чином, молодь не лише висловлює власну позицію, але й формує власний світогляд, а це потребує високого розвитку мислення.
Особливості розумової діяльності студентів педагогічного закладу вищої освіти характеризуються різноманітними мисленнєвими операціями, як-от: абстрагування, узагальнення тощо. У своєму повсякденному
житті та професійній діяльності вони прагнуть встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, користуючись при цьому критичним мисленням, уміннями аргументувати, переносити в конкретні умови знання,
отримані у ЗВО.
Педагогічне управління процесом розвитку мислення може досягти своєї мети лише за умови забезпечення єдності раціонально відібраного та дидактично обробленого змісту, адекватних і добре відпрацьованих прийомів розумової діяльності і дійових, соціально значущих мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів при урахуванні індивідуальних відмінностей в їхньому мисленні [4].
Процес управління потребує від викладача компетентності та ерудиції. Важливо не лише стимулювати
мислення студента, але й розвивати його протягом усього терміну навчання в закладі вищої освіти. При
цьому варто враховувати індивідуальні психологічні особливості кожного майбутнього педагога.
Спеціаліст, який здатен лише до чіткого алгоритму виконуваних дій, не може задовольнити потреби
ринку праці та сучасного суспільства. Тому виникає потреба в педагогічному фахівці нової формації, який
здатен творчо мислити, втілювати власні ідеї в реальність та спонукати дітей до творчості, здобуття нових
знань. Підготовка такого фахівця покладається, насамперед, на педагогічні заклади вищої освіти.
Модернізація змісту освіти внесла зміни у процес підготовки таких фахівців. Так, студенти закладів
вищої освіти потребують більшої уваги та зусиль щодо самопізнання та самовдосконалення, які виступають
обов’язковою умовою процесу формування і становлення майбутньої творчої особистості педагога. А отже,
варто стимулювати розуміння студентами важливості та значимості своєї майбутньої професії. Це сприятиме формуванню педагогічної індивідуальності та креативності в майбутніх педагогів.
Ефективним у такому разі є використання в освітньому процесі особистісно орієнтованого підходу, який
ґрунтується на особистісних характеристиках особистості студента, розвитку його здібностей. Використання такого підходу сприятиме розкриттю творчої особистості майбутнього фахівця.
Зі сторони викладача така взаємодія має проявлятися в здатності побачити в кожному студентові особистість, поважати її, розуміти, створити умови, за яких майбутній фахівець прагнув би до знань, а не був змушений учитися під примусом. Така взаємодія повинна мати партнерський характер, що зробить ефективним
освітній процес у закладі вищої освіти.
Висновки. Для продуктивності навчання необхідно дібрати таки технології та методи, які б сприяли
мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів. За відсутності такої дидактична взаємодія між
викладачем та студентом не виникає, тому варто підібрати більш дієві шляхи для мотивації освітнього процесу під час підготовки майбутніх педагогів.
Наявність у закладах вищої освіти організації різних форм занять, різноманітність методів та прийомів
в освітньому процесі забезпечать сприятливі умови для творчого розвитку майбутніх педагогів.
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Riaboshapka O. V. The problem of formation of the creative personality of a future primary school teacher in a
higher education institution
Reforming the content of education makes adjustments to the education system and, in particular, to the specifics of training
future educators. Since educational changes began with the primary level of education, through the introduction of the New
Ukrainian School, attention should be paid to the training of specialists in primary education.
The urgency of the problem is confirmed at the legislative level (Law of Ukraine «On Education», the Concept «New Ukrainian School»), and is determined by the needs of the labor market.
The problem of training future teachers has been considered by many domestic scientists in different positions of the requirements for the teacher, the formation of his personality and the acquisition of professional knowledge and experience.
The leading role in the formation of the future primary school teacher is entrusted to higher education institutions, where
the foundation is laid for the further development of the creative personality of the teacher, who in his future professional activity
will be able to form a creative child's personality.
An important manifestation of the creative personality of a primary school teacher is pedagogical creativity, which is a criterion of his pedagogical skills and contains a set of modernized pedagogical methods and techniques.
Professional skills are characterized not only by work experience, but also by creative abilities that develop in future teachers in higher education institutions.
Higher school highlights the main qualities of a teacher, which are: civic and professional traits; professional competencies,
features of a creative teacher.
In the process of studying in a higher education institution, teachers acquaint students with ways to enhance cognitive activity and creative thinking of primary school students, form the ability to apply modern pedagogical technologies in the educational process of primary school.
The institution of higher education should not only provide the future teacher with knowledge, skills and abilities, but also
turn the whole system of knowledge and skills into professional competencies.
Key words: primary school, institutions of higher education, training of specialists, creative personality, pedagogical creativity, pedagogical skill, professional profile, qualities of a teacher.
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Савка І. В., Білик О. С., Ключковська І. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У статті висвітлено результати експериментального дослідження ефективності підручників з іноземної мови для
закладів вищої освіти в контексті підготовки майбутніх перекладачів за низкою розроблених критеріїв: основні вимоги до підручника з іноземної мови (послідовний виклад навчального матеріалу; розподіл на заняття; відповідна лексика;
актуальність тем; відповідний граматичний рівень; врахування різних рівнів; оптимальна кількість вправ, ілюстрацій, відповідне оформлення); основні характеристики підручника з іноземної мови (надійність як забезпечення однаково стабільних результатів на схожих вибірках; економічність як досягнення заданої мети за щонайменшу кількість
кроків; інтегрованість як ступінь інтегрованості підручника з іншими; практичність; послідовність як статистичний ступінь зв’язку поміж заняттями в підручнику; відповідність навчальній меті); науковість підручника (іноземну
мову в закладах вищої технічної освіти вивчають на основі підручника з технічно спрямованими навчальними темами,
тому його технічний рівень має відповідати стану новітньої науки; вміщувати інформацію про світових та українських науковців, а також про історію науки); базова роль підручника (підручник забезпечує організацію діяльності як
студентів, так і педагогів, що взаємодіють, і розвиває пізнавальну активність студентів; мотивує безпосередньо
спілкуватися іноземною мовою); дидактична довершеність підручника з іноземної мови (дотримання відповідності
навчального змісту підручника навчальній програмі; належне структурування його змісту, черговість вивчення тем;
доступність навчального матеріалу, забезпечення наочності викладу навчальних тем, об’єктивної кількості ілюстративного матеріалу); методичне забезпечення підручника з іноземної мови (вміщувати методичний апарат забезпечення організації самостійної діяльності студентів; давати студенту змогу самостійно оцінити досягнутий рівень
засвоєння навчального матеріалу); виховні можливості навчального матеріалу (виховання у студентів громадянської
позиції, естетичної культури сприйняття дійсності, свідомого ставлення до праці, дисциплінованості); якість перекладів. Одержані результати дають підстави для важливого висновку, що рівень сучасних підручників з іноземної
мови для інженерів можна істотно вдосконалити.
Ключові слова: підручник, підручник з іноземної мови, заклади вищої освіти, експериментальне дослідження, ефективність підручника, майбутні перекладачі, переклад, критерії.

Підручник – незмінно основний матеріальний засіб забезпечення освітнього процесу, досягнення мети
навчального закладу. Новітній підручник має відповідати освітньому стандарту й суспільному розвитку,
завданням перед суспільством; у ньому мають бути враховані здобутки науково-технічного прогресу й накопичена наукова інформація в конкретній сфері знань. Створення підручників є складною й багатогранною
проблемою, вирішення якої безпосередньо залежить від низки організаційно-педагогічних, технічних
та фінансово-економічних питань. Оскільки підручник слугує нормативним навчальним засобом, підбирати
авторів, авторські колективи потрібно не хаотично, а цілеспрямовано (прозорі конкурсні засади, з огляду
на експертні оцінки, можливості авторів та їхні пропозиції стосовно основних ознак формування змісту
підручника).
Характерні особливості й функції притаманні підручнику з іноземної мови. Основне функціональне
призначення такого підручника – сформувати у студентів навички та вміння в різних видах мовленнєвої
діяльності: авдіювання, говоріння, читання та письмо. Водночас завдання такого підручника – сформувати
лінгвістичні, країнознавчі тощо знання, які студенти мають здобути завдяки іноземній мові як основному
об’єкту вивчення.
Проблема створення нового підручника з іноземної мови актуальна, адже в закладах вищої освіти переважно послуговуються підручниками, зміст котрих не відповідає новітній громадсько-політичній ситуації
та суперечить теперішнім уявленням щодо навчання мови. Натомість це обмежує можливості навчання,
основна мета якого – сформувати й розвинути комунікативно-мовленнєву компетенцію студентів.
Як інформаційну модель навчально-виховного процесу підручник трактує В. П. Беспалько [1]. Автор,
викладаючи історію підручника, тісно пов’язує її з поступом систем педагогіки. Класифікуючи загалом підручники, автор виокремлює 16 їхніх типів як інформаційних моделей педагогічної системи. Передусім це
дидактичні, декларативні, догматичні й монографічні типи. Основне значення автор надає діагностичній
меті підручника, виокремлюючи постановку мети за навчальним змістом та власне дидактичну підготовку
останнього.
Вивчаючи цю проблему, ми спиралися на дослідження щодо конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на основі культурологічного підходу (І. Іванова), теоретико-методичні засади професійного формування технічних перекладачів у вищих навчальних
закладах (С. Панов), особливості структури ключових компетентностей майбутніх перекладачів (Ю. Дишлева). У проведенні експерименту ми послуговувалися методикою О. Ляшенка [8] та Я. Кодлюк [6].
Метою статті є аналіз ефективності наявних підручників з іноземної мови для інженерів на базі відповідних критеріїв.
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Перш ніж формувати підручник, його автори зобов’язані ознайомитися з чітко встановленими вимогами до змісту, форми й обсягу підручника, затвердженими Міністерством освіти і науки України як нормативними вказівками: науково-педагогічними, ергономічними, санітарно-гігієнічними. Відповідно до таких
рекомендацій, перевагу має випуск підручників у комплексі з тими чи іншими.
Підручник – з одного боку, джерело знань, носій змісту освіти, з іншого – засіб навчання з абсолютно
визначеною матеріальною формою. Д. Зуєв вважає: «У підручнику мають неодмінно бути загальна й окремі
теорії. Проблемами загальної теорії підручника є цілісні його концепції, а щоб розробити загальну модель
підручника, треба знайти моделі підручників основних типів. Загальні теорії підручника – вивчення й логічне
обґрунтування загальних положень створення підручника як такого» [5, с. 38].
Основна складова частина підручника з іноземної мови – способи діяльності, завдяки яким у студентів
формуватимуться практичні навички в різних мовах мовлення. Підручник є також «соціально-історичною
категорією, позаяк зміст освіти визначає власне держава, ба навіть певний соціально-історичний етап її
розвитку. Прагнення країни отримати фахівців відповідного рівня відображені у змісті навчання, особливо
в його меті» [4, с. 14]. Підручник не має чітко регламентувати роботу педагога ані видами такої роботи, ані
обсягом матеріалу, який треба вивчити на конкретному занятті. Він має виконувати роль навчального засобу,
що накопичує в собі дидактичні й методичні функції, координуючи й субординуючи їх .
Аби сформувати загальну картину, ми опитували студентів, викладачів та експертів. Під час опитування
респонденти за семибальною шкалою оцінювали критерії й показники ефективності підручників з іноземної мови для інженерів (нуль балів – несуттєвість критерію чи показника за вивчення підручника, сім балів –
критерій незамінності й суттєвості показника за вивчення підручника). Після цього обчислювали узагальнений показник, що визначав ступінь потреби використання тих чи інших складниках підручника.
Аналізуючи стан практики та результати роботи, ми визначали ефективність підручники з іноземних мов
для інженерів за чотирма критеріями, кожен із певним набором показників. Респонденти (викладачі та експерти) мали згідно з переліченими критеріями оцінити найефективніший, на їхній погляд, наявний підручник іноземної мови для інженерів. Так ми прагнули одержати дані щодо найефективнішого підручника,
враховуючи, що інші схожі підручники – з нижчими показниками. Розглянемо конкретні критерії.
Основні вимоги до підручника з іноземної мови. Цим загальним критерієм охоплено низку вимог до
кожного підручника: послідовний виклад навчального матеріалу; розподіл на заняття; відповідна лексика;
актуальність тем; відповідний граматичний рівень; врахування різних рівнів; оптимальна кількість вправ,
ілюстрацій, відповідне оформлення. Результати загальної оцінки респондентами ефективності та якості підручників з іноземної мови за першим критерієм є такими: 3,9 – експерти, 3,8 – викладачі.
Основні характеристики підручника з іноземної мови полягають у такому: яка мета, за який період часу,
за яких затрат і навчальних умов буде досягнута. У межах цього критерію важливі надійність (забезпечення однаково стабільних результатів на схожих вибірках), економічність (досягнення заданої мети за
щонайменшу кількість кроків), інтегрованість (ступінь інтегрованості підручника з іншими), практичність,
послідовність (статистичний ступінь зв’язку поміж заняттями в підручнику), відповідність навчальній меті.
Загальний рівень показників другого критерію є таким: 3,5 – експерти, 3,6 – викладачі.
Науковість підручника. Іноземну мову у закладах вищої технічної освіти вивчають на основі підручника
з технічно спрямованими навчальними темами. Тому його технічний рівень має відповідати стану новітньої
науки; вміщувати інформацію про світових та українських науковців, а також про історію науки. Загальний
рівень показників третього критерію є таким: 3,6 – експерти, 3,7 – викладачі.
Базова роль підручника. Підручник забезпечує організацію діяльності як студентів, так і педагогів, що
взаємодіють. Підручник – підбірка інструкцій для навчальних дій над предметними темами; він розвиває
пізнавальну активність студентів, мотивує безпосередньо спілкуватися іноземною мовою. Загальний рівень
показників четвертого критерію є таким: 3,8 – експерти, 3,8 – викладачі.
Дидактична довершеність підручника з іноземної мови. Цей критерій полягає в дотриманні відповідності навчального змісту підручника навчальній програмі, системності й логічності викладу навчального матеріалу, належного структурування його змісту, черговості вивчення тем, доступності навчального
матеріалу, відповідності змісту залежно від вікових можливостей студентів і норм часу на вивчення, забезпеченні послідовності в навчанні, врахування готовності студентів засвоювати навчальний матеріал на
запропонованому рівні, відповідності засадам розвивального навчання, адекватності технології навчання,
забезпеченні наочності викладу навчальних тем, об’єктивної кількості ілюстративного матеріалу, засад
диференційності в навчанні студентів, змозі застосувати такий підручник поряд з іншими рекомендованими навчальними виданнями (хрестоматії, збірники, наочні посібники тощо), загальній характеристиці
дидактичної довершеності підручника. Загальний рівень показників п’ятого критерію є таким: 3,8 – експерти, 3,7 – викладачі.
Методичне забезпечення підручника з іноземної мови. Відповідно до цього критерію, підручник має виконувати функцію управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, вміщувати методичний апарат
забезпечення організації самостійної діяльності студентів, давати студенту змогу самостійно оцінити досягнутий рівень засвоєння навчального матеріалу, бути методично продуманим щодо запропонованих питань,
завдань і вправ, їхньої достатності й об’єктивності добору, бути методично цінним і багатим на ілюстратив-
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ний матеріал, відповідати змісту наявних засобів і матеріальної основи навчання предмета. Загальний рівень
показників шостого критерію є таким: 3,8 – експерти; 3,8 – викладачі.
Виховні можливості навчального матеріалу. Суть цього критерію полягає у вихованні в студентів моральних норм і гуманістичних ціннісних орієнтацій, громадянської позиції, патріотизму, соціальних активності
й відповідальності, толерантності в міжнаціональних взаєминах, дбайливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження та охорону, правової культури, демократичної правосвідомості, естетичної культури сприйняття дійсності, естетичних ідеалів, свідомого ставлення до праці, дисциплінованості, безпечної
життєдіяльності в сучасному високотехнологічному суспільстві тощо. Загальний рівень показників сьомого
критерію становить: 4,1 – експерти, 3,9 – викладачі.
Одержані в такий спосіб результати показують порівняно низький рівень оцінки підручника з іноземної
мови для інженерів. Докладне дослідження дало підстави для певних висновків стосовно цього питання.
Респонденти (викладачі та експерти) мали змогу згідно з переліченими критеріями оцінити найефективніший, на їхній погляд, наявний підручник з іноземної мови для інженерів. Аби з’ясувати причини щодо
низьких оцінок наявних підручників з іноземної мови для інженерів, ми опитали викладачів та експертів,
намагаючись встановити, якого рівня має бути такий підручник.
Висновки. Експерти та викладачі дали характеристику реальному стану наявних підручників, вказавши
оцінки всіх показників, які б задовольняли вимоги викладачів та студентів, враховуючи, що сім балів є ідеальною системою, до якої нині можна тільки наблизитися. Так ми хотіли з’ясувати, чи задовольняє рівень
наявних підручників іноземної мови для інженерів викладачів та експертів, чи, може, вони потребують суттєвого вдосконалення. В експериментальному дослідженні використовувалися такі критерії: основні вимоги
до підручника з іноземної мови; основні характеристики підручника з іноземної мови; науковість підручника; базова роль підручника; дидактична довершеність підручника з іноземної мови; методичне забезпечення підручника з іноземної мови; виховні можливості навчального матеріалу, якість перекладів. Одержані
результати дають підстави для важливого висновку, що рівень сучасних підручників з іноземної мови для
інженерів можна істотно вдосконалити.
Подальшими напрямами дослідження вважаємо вибір методів поліпшення наявних підручників, один
з яких – структурування змісту підручника за допомогою інтегративного підходу.
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Savka I. V., Bilyk O. S., Kliuchkovska I. M. The study of the efficiency of foreign language textbooks for higher
education institutions in the context of training of future translators
The article highlights the results of an experimental study of the effectiveness of foreign language textbooks for higher
education institutions in the context of training future translators on a number of developed criteria: basic requirements for
a foreign language textbook (sequential presentation of teaching material; level, taking into account different levels, the optimal
number of exercises, illustrations, appropriate design); main characteristics of a foreign language textbook (reliability as ensuring equally stable results in similar samples; economy-effectiveness as achieving a goal in the least number of steps; integration
as a degree of integration of the textbook with others; practicality; consistency as a statistical degree educational purpose);
scientific nature of the textbook (foreign language in higher technical education institutions is studied on the basis of a textbook
with technically oriented educational topics. so its technical level should correspond to the state of modern science; should
contain information about world and Ukrainian scientists, as well as the history of science); the basic role of the textbook (the
textbook provides the organization of activity of both students, and the teachers interacting among themselves and develops
cognitive activity of students; motivates to communicate directly in a foreign language); didactic perfection of the textbook on
a foreign language (compliance with the educational content of the textbook to the curriculum; proper structuring of its content,
the order of study of topics; accessibility of educational material, ensuring clarity of presentation of educational topics, objective amount of illustrative material); methodical support of the textbook on a foreign language (to contain the methodical device
of maintenance of the organization of independent activity of students; to give the student an opportunity of an independent estimation of the reached level of mastering of a training material); educational opportunities of educational material (education
of students of civic position, aesthetic culture of perception of reality, conscious attitude to work, discipline); quality of translations. The obtained results give grounds for an important conclusion that the level of modern foreign language textbooks for
engineers can be significantly improved.
Key words: textbook, foreign language textbook, higher education institutions, experimental research, textbook efficiency,
future translators, translation, criteria.
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Теличко Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ Й АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
З ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ
Необхідність вирішення проблеми формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти визначила мету проведення експериментальної роботи – реалізацію педагогічних умов і структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти на засадах міждисциплінарного підходу. Логіка реалізації експериментальної роботи (конкретизація процедур експерименту) у контексті апробації розробленої структурно-функціональної моделі досліджуваного феномена дала змогу об’єктивно оцінити її достатність і необхідність для результативного формування професійної компетентності майбутніх вихователів у контексті визначених, доцільно створених, реалізованих, своєчасно
контрольованих педагогічних умов, смислових, змістових та інтеграційних педагогічних можливостей міждисциплінарного підходу.
Експеримент розглянуто як метод наукового пізнання, який полягає в цілеспрямованому вивченні будь-якого явища
дійсності в контрольованих і керованих умовах. Експеримент, виконуючи функцію критерію істинності наукового
пізнання, був основою перевірки гіпотез і передбачень теорії. Для вирішення поставлених завдань обрано педагогічний
експеримент, який проводився в три етапи: констатувальний, формувальний, підсумковий. Вибір методів пояснюється тим, що заплановано порівняти результати формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах традиційного навчання студентів і в межах упровадження й реалізації в освітньому
процесі педагогічних умов структурно-функціональної моделі в експериментальних групах. Структурна організація
педагогічного експерименту передбачала: організаційну підготовку, передекспериментальний зріз, експериментальне
навчання, підсумковий післяекспериментальний зріз, що свідчив про сформованість усіх компонентів досліджуваної
компетентності. Представлено результати порівняльних досліджень формування в майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти фахової компетентності в контрольній та експериментальній групах.
Ключові слова: фахова компетентність, методика оцінювання компетентності, педагогічний експеримент, критерії, показники, рівні.

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців актуалізується
модернізація вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу [2, с. 68]. Формування компетентностей у майбутніх фахівців є основною метою й результатом навчання у вищій школі. Специфіка
педагогічної підготовки полягає в поєднанні педагогічного та спеціального складників дисциплін навчального плану, що, відповідно, виявляється у формуванні блоку педагогічних і спеціальних компетентностей [5, с. 37]. Дослідження процесу формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти (далі – ЗДО) на засадах міждисциплінарного підходу зумовило необхідність експериментальної перевірки результативності розробленої структурно-функціональної моделі, у якій реалізуються
педагогічні умови формування фахової компетентності.
Найважливішим етапом наукового аналізу формування фахової компетентності майбутніх вихователів
ЗДО на засадах міждисциплінарного підходу є педагогічний експеримент, що розглядається як один із найефективніших способів об’єктивної перевірки достовірності гіпотези дослідження. Теоретичний аналіз проблеми, пов’язаний із використанням міждисциплінарного підходу до формування фахової компетентності
майбутніх вихователів ЗДО, визначенням чинників, тенденцій і суперечностей, зумовив уточнення змісту
й методики дослідно-експериментальної роботи, а також дав змогу окреслити ключові орієнтири в організації наукової розвідки, що відповідає вимогам до педагогічних експериментів [1; 4; 6].
Мета статті – викласти результати педагогічного експерименту, метою якого стала перевірка дієвості
педагогічних умов і структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу.
Педагогічний експеримент, метою якого стала перевірка дієвості педагогічних умов і результативності
структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на засадах міждисциплінарного підходу, проводився протягом 2017–2020 років.
Для досягнення поставленої мети сформульовано завдання, які вирішувалися в межах досягнення цільових орієнтирів дослідження:
– проаналізувати початковий стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці психолого-педагогічної
науки, міждисциплінарних дослідженнях;
– організувати освітню діяльність студентів на основі розробленої структурно-функціональної моделі
формування фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО;
– діагностувати сформованість фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО після завершення
навчання, використовуючи повноту й достатність підібраного критеріально-діагностичного інструмен-
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тарію, що відображає міру виявлення кожного компонента (мотиваційного, когнітивного, процесуального, особистісного) досліджуваної інтегративної професійно-особистісної характеристики за вираженістю рівневих показників, що дають змогу достатньою мірою об’єктивно судити про інтенсивність
і спрямованість змін.
Загалом дослідно-експериментальна робота охоплювала три етапи: констатувальний, формувальний
і підсумковий. Перший етап передбачав первинну діагностику (констатувальний експеримент) та аналіз
отриманих даних. Результатом цього етапу став розподіл респондентів на 2 групи: контрольну й експериментальну.
Другий етап передбачав організацію й реалізацію формувального експерименту: реалізацію педагогічних умов і структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх вихователів
ЗДО на засадах міждисциплінарного підходу.
Третій етап охоплював повторну діагностику (підсумковий експеримент) після реалізації педагогічних
умов і спроектованої структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх
вихователів ЗДО на засадах міждисциплінарного підходу, які навчалися в експериментальних групах. Також
підсумковий етап передбачав зіставлення результатів первинної й повторної діагностики респондентів обох
груп (контрольної та експериментальної), проведення якісного й кількісного аналізу, а також відображення
порівняльного аналізу отриманих даних. На останньому етапі дослідження проведено статистичний аналіз
результатів з використанням методів математичної статистики.
Загальна спрямованість експериментального дослідження полягала у виявленні дієвості реалізації педагогічних умов формування фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на засадах міждисциплінарного підходу. Для виконання завдань формувального експерименту використовувалися емпіричні методи
(педагогічне спостереження, тестування, анкетування, бесіда) та математичні методи обробки результатів.
Завдяки методам математичної статистики здійснювалося узагальнення результатів вимірювання, їх аналіз
і співвідношення з імовірнісними характеристиками об’єктів, що вивчаються. Експериментальна апробація дієвості педагогічних умов і результативності структурно-функціональної моделі проводилася на базі
чотирьох закладів вищої педагогічної освіти. У дослідженні взяли участь 164 студенти, які навчаються за
напрямами підготовки «Дошкільна освіта».
Для перевірки ефективності запропонованих педагогічних умов студентів розподілено на контрольні й експериментальні групи. З огляду на те що розподіл на групи здійснювався випадково, постала
потреба в дослідженні однорідності цих груп. Для цього проведена діагностика сформованості рівнів фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на початок експерименту, результати якої
відображено в таблиці 1.
Таблиця 1
Рівні сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на початок експерименту
Напрям підготовки
Дошкільна освіта

Групи

Кількістьстудентів

високий
абс.
%

Рівні сформованості
середній
абс.
%

низький
абс.
%

ЕГ

80

14

17,5

18

22,5

48

60,00

КГ

84

17

20,24

19

22,62

48

57,14

Як свідчать дані, представлені в таблиці, рівні сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на початок експерименту в експериментальних і контрольних групах (далі – ЕГ, КГ відповідно) не
мають значних розбіжностей. Зазначимо, що в контрольних групах спостерігалася навіть більша (на 2,86 %)
кількість студентів, які знаходяться на високому й середньому рівнях, і менша (на 2,86 %) кількість студентів на низькому рівні сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО.
Для перевірки достовірності виявлених незначних відмінностей, які свідчать про2 однорідність контрольних та експериментальних груп, застосовано непараметричний критерій Пірсона χ (хі-квадрат) [3, с. 286].
Зважаючи на різну кількість студентів у контрольних та експериментальних групах, використано розподіл
відносних частот, сума яких завжди має бути рівною 100 %. Наш розподіл відповідає основній вимозі критерію Пірсона − частота інтервалу не менше ніж 30. Нульову гіпотезу Η 0 сформулюємо так: експериментальні й контрольні групи вибрані однорідними, вони не відрізняються суттєво за успішністю та рівнем
сформованості фахової компетентності. Розглядаючи три рівні (високий, середній, низький), зазначимо, що
( f експ.  f контр. ) 2
2
2
s  n  1  3  1  2 . Для обчислення χ використовуємо формулу:   
ступенів вільності
є
.
f контр.
2
Обчислення χ наведено в таблиці 2.
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Обчислення χ -критерію для рівнів сформованості фахової компетентності
майбутніх вихователів ЗДО на початок експерименту
2

Таблиця 2

(( f *експ. −

f експ.

f контр.

Відносна
частота
*
( f експ. %)

Відносна частота
*
( f контр. %)

Високий

14

17

17,5

20,24

-2,74

7,5076

0,37092

Середній

18

19

22,5

22,62

-0,12

0,0144

0,000636

Низький

48

48

60,00

57,14

2,86

8,1796

0,14315

Сума

80

84

100

100

0

Рівень

Частота Частота

( f *експ. −

( f *експ. −

f *контр. )

f *контр. ) 2

f *контр. ) 2 ) /
f *контр.

0,51

2
2
Знайдене  експ.  0,51. Із таблиці
критичних значень
критерію χ [3, с. 288] отримали табличне значення
2
2
2
на 95 % рівні ймовірності:  крит.  5,99. Оскільки χ експ.   крит. , то нульова гіпотеза приймається: експериментальні й контрольні групи не відрізняються
за рівнем сформованості фахової компетентності майбутніх
2
вихователів ЗДО. Отримане значення χ експ. не досить велике, це свідчить, що розбіжності між розподілом
на ЕК та КГ за показниками несуттєві.
Отже, результати аналізу, проведеного на початку формувального експерименту, свідчать про те, що студенти контрольних та експериментальних груп мають приблизно однаковий рівень сформованості фахової
компетентності майбутніх вихователів ЗДО.
Наступним етапом формувального експерименту було впровадження в ЕГ комплексу педагогічних умов
і структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на
засадах міждисциплінарного підходу. Для виявлення ефективності запропонованих педагогічних умов здійснено перевірку рівнів сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО. В інтересах експериментального дослідження здійснено порівняння рівнів сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО в студентів КГ та ЕГ, склад яких змінився з урахуванням студентів, які вибули (до ЕГ
увійшло 73 студенти, до КГ – 72 студент спеціальності «Дошкільна освіта»).
Результати проведеної діагностики демонструють динаміку змін, що спостерігається між початковими
й кінцевими результатами дослідження в експериментальних і контрольних групах (таблиця 3).

Рівні сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО
Напрям
підготовки
Дошкільна
освіта

Групи
ЕГ
КГ

Кількість
студентів
80
72
84
73

Етапи
експерименту
початок
кінець
початок
кінець

Рівні сформованості
високий
середній
абс.
%
абс.
%
14
17,5
18
22,5
25
34,72
33
45,83
17
20,23
19
22,6
18
24,66
25
34,25

Таблиця 3
низький
абс.
%
48
60,00
14
19,45
48
57,13
30
41,09

Якісні показники (відсоток студентів із високим і середнім рівнями сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО) на кінець формувального експерименту в експериментальних групах становлять 80,55 %, тоді як у контрольних – 58,9 %. Високий рівень сформованості фахової компетентності
майбутніх вихователів ЗДО в експериментальних групах зріс на 17,22 %, тоді як у контрольних – лише
на 4,43 %. Різниця між середнім рівнем у контрольних та експериментальних групах становить 11,58 %
на користь останніх. Зіставляння результатів на початку й у кінці експериментальної роботи свідчить про
наявність позитивної динаміки в експериментальних групах. Таке зростання рівня фахової компетентності
майбутніх вихователів ЗДО в експериментальних групах пояснюємо результативністю проведення формувального експерименту.
Для визначення вірогідності одержуваних результатів ми застосуємо коефіцієнт Пірсона [3, с. 286],
обчислюючи x2 для запропонованого критерію (таблиця 4).
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Обчислення x2 для визначення рівнів сформованості фахової компетентності
майбутніх вихователів ЗДО
Рівень
Високий
Середній
Низький
Сума

Частота
f експ.
25
33
14
72

Частота
f контр.
18
25
30
73

Відносна
частота
(f*експ. %)
34,72
45,83
19,45
100

Відносна
частота
(f*контр.%)
24,66
34,25
41,09
100

(f *експ. –
f*контр.)
10,06
11,58
-21,64
0

(f* експ. – f*
контр.)2
101,2036
134,0964
468,2896

Таблиця 4

((f* експ. –
f*контр.)2)/
f*контр.
4,10395
3,91522
11,39668
19,42

Кількість інтервалів n=3 (рівнів сформованості), тому ступінь вільності становить s=n–1=2. Відповідно
до таблиці x2-критерію Пірсона, установлюємо, що відповідне 2 ступеня вільності критичне значення становить x2крит.= 5,99 [3, c. 288]. Оскільки знайдене нами x2експ.= 19,42 більше за x2крит., то нульова гіпотеза відкидається, що означає відмінність у результатах навчання студентів експериментальної групи. Це є свідченням
дієвості запропонованих педагогічних умов.
Для наочності зміни рівнів сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО в експериментальних і контрольних групах після проведення формувального експерименту наведено на рис. 1.

45,83

50
40
30

34,72

41,09

34,25
24,66

19,45

20
10
0
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Середній

Низький
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Рис. 1. Рівні сформованості фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО на кінець експерименту в ЕГ та КГ

Висновки. Отже, на підставі отриманих експериментальних даних можемо зробити висновок, що педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО, які впроваджувалися як важливий складник структурно-функціональної моделі, сприяють підвищенню рівнів сформованості фахової
компетентності майбутніх вихователів ЗДО.
Перспективи подальших наукових досліджень убачаємо в розширенні методичного інструментарію для
цілеспрямованого формування фахової компетентності майбутніх вихователів ЗДО.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.
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Telychko T. V. The organization and analysis of the results of research and experimental work on the
formation of professional competence of future educators of preschool institutions on the basis of an
interdisciplinary approach
The necessity to solve the problem of forming the professional competence of future educators of preschool education determined the purpose of the experimental work - the implementation of pedagogical conditions and structural
and functional model of forming the professional competence of future educators of preschool education on the basis
of interdisciplinary approach. The logic of experimental work (specification of experimental procedures) in the context
of approbation of the developed structural-functional model of the studied phenomenon allowed to objectively assess its
sufficiency and necessity for effective formation of professional competence of future educators in the context of defined,
expediently created, realized, timely controlled pedagogical conditions. semantic, meaningful and integrative pedagogical possibilities of the interdisciplinary approach. The experiment is considered as a method of scientific cognition, which consists in the purposeful study of any phenomenon of reality in controlled and controlled conditions. The
experiment, acting as a criterion for the truth of scientific knowledge, was the basis for testing hypotheses and predictions of the theory. To solve the set tasks, a pedagogical experiment was chosen, which was conducted in three stages: ascertaining, formative, and final. The choice of methods is explained by the fact that it is planned to compare
the results of the formation of professional competence of future educators of preschool education in the traditional
teaching of students and within the implementation and implementation in the educational process of pedagogical conditions in the structural-functional model in experimental groups. The structural organization of the pedagogical experiment included: organizational training, pre-experimental section, experimental training, final post-experimental section,
which testified to the formation of all components of the studied competence. The results of comparative researches
of formation of professional competence in control and experimental groups of future educators of preschool education
institutions are presented.
Key words: professional competence, methods of competence assessment, pedagogical experiment, criteria, indicators, levels.
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Фіголь Н. А.
ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті охарактеризовано сутність понять «компетентність», «професійна компетентність», «інклюзивна
компетентність» як складників професійної компетентності вчителя. З’ясовано, що єдність теоретичної і практичної готовності фахівця до виконання професійних функцій є професійною компетентністю. Інклюзивна освіта
визначається як система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту
та права здобувати її за місцем проживання. Інклюзивна компетентність трактується як рівень знань і вмінь, необхідних для виконання професійних функцій в умовах інклюзивного навчання.
Виокремлено компоненти інклюзивної компетентності (мотиваційний, когнітивний, операційний та рефлексивний). З’ясовано сутність кожного з компонентів інклюзивної компетентності:
– мотиваційний компонент інклюзивної компетентності визначає спрямованість, систему мотивів, потреб, цінностей особистості педагога, є детермінантою професійної компетентності й фактором її успішного формування;
– когнітивний компонент інклюзивної компетентності майбутнього педагога вможливлює цілісність уявлень про соціально-педагогічну діяльність, активізує пізнавальну роботу особи, сприяє розвиткові та збагаченню
когнітивного досвіду;
– рефлексивний компонент інклюзивної компетентності виявляється в здатності усвідомлювати основи власної
діяльності, у процесі якої оцінюють та переосмислюють свої здібності, особистісні досягнення, а також у свідомому
контролі результатів професійних дій, аналізі реальних ситуацій. Рефлексія вможливлює самопізнання, самоконтроль,
саморегуляцію та власний саморозвиток;
– операційний компонент інклюзивної компетентності – це здатність виконувати конкретні професійні завдання соціально-педагогічної діяльності, застосовувати способи й досвід успішного сприяння процесові інклюзії дітей
та молоді з особливими потребами в соціум загальноосвітнього закладу тощо.
Обґрунтовано критерії та доцільність включення інклюзивної компетентності до складу професійних компетентностей як спеціальної компетентності.
Ключові слова: компетентність, компетентність педагога, інклюзія, інклюзивна компетентність.

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини Україна посилила увагу до проблем дітей із порушеннями психофізичного розвитку і тому здійснює цілеспрямовані кроки для створення максимально
сприятливих умов для їх інтеграції та соціалізації. Особливістю сьогодення є реорганізація системи спеціальної освіти на демократичних і гуманістичних засадах, створення в країні альтернативних моделей психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, вирішення питань реалізації їх
права на вільний вибір форм навчання, рівня і діапазону освітніх потреб, розробка технологій корекційнореабілітаційної роботи з цією категорією дітей. Тому актуальною є підготовка педагогів, які є компетентними у таких умовах освітнього середовища.
Накопичений досвід інклюзивної освіти в Європі та в Україні показує, що першочерговим завданням
і стратегічною метою професійної освіти є формування інклюзивної компетентності у педагогів як складника їх професії.
Створений інклюзивний освітній простір не може бути ефективним без відповідного рівня професійної
компетентності педагогів. Тому виникає необхідність з’ясувати суть, складники професійної компетентності, а також дослідити місце інклюзивної компетентності в системі професійної компетентності учителя.
Наукові розвідки вітчизняних фахівців розкривають: філософію інклюзивного навчання та концептуальні аспекти інклюзивної освіти (В. Кремінь, Н. Софій, Ю. Найда та інші); вивчення проблем інклюзивного навчання та впровадження його в освітній простір (В. Бондар, М. Ворон, Л. Даниленко, М. Деркач,
Н. Дятленко, С. Єфімова, В. Засенко, Н. Коломінський, А. Колупаєва, І. Кузава, Ю. Найда, П. Придатченко,
Ю. Рибачук, М. Сварник, Г. Сіліна, Н. Слободянюк, Н. Софій, О. Таранченко та ін.). Особливості формування професійної компетентності обґрунтовано в наукових працях І. Беха, А. Маркової, В. Сластьоніна,
І. Хафізулліної, А. Хуторського.
Мета нашого дослідження полягає у розкритті феномену інклюзивної компетентності як інтегральної
характеристики сучасного учителя.
Спочатку з’ясуємо значення терміну «компетентність». Звернення до довідкової літератури дає можливість конкретно розглянути цей феномен. Зокрема, у «Сучасному тлумачному словнику української мови»
[7, с. 224] та «Новому тлумачному словнику української мови» [4, с. 552] дається визначення поняття «компетентний» як той, що «має достатні знання у певній галузі, який із чим-небудь добре обізнаний; тямущий».
Єдність теоретичної і практичної готовності фахівця до виконання професійних функцій є професійною
компетентністю, яка характеризує не тільки його діяльність, а й самого фахівця як суб’єкта в його самостійній, відповідальній та ініціативній взаємодії із соціальним світом. Тому професійна компетентність
інтегрує професійні й особистісні якості людини, спрямовує їх на опанування знань і практичних навичок
у прогнозуванні, плануванні й реалізації професійної діяльності, активізує фахівця в розвитку особис-
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тих здібностей, у прагненні до самореалізації у професійній діяльності вже в період навчання у вищому
навчальному закладі.
У вітчизняній науковій літературі до поняття компетентності в основному включають певну сукупність
знань та умінь, а також певний досвід їх використання. В англомовних словниках на перший план виходить
категорія «здатність до дії» як уміння використовувати знання у практичній діяльності, як певні стратегії для
реалізації творчого потенціалу особистості. Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості вчителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізувати цілі педагогічного процесу. Бути компетентним – значить уміти мобілізувати у цій ситуації набуті знання і досвід. Компетентність
не може бути ізольована від конкретних умов її реалізації. Вона органічно пов’язує одночасну мобілізацію
знань, умінь і способів поведінки, спрямованих на умови конкретної діяльності [2, с. 142].
Таким чином, можна узагальнити, що професійна компетентність учителя є інтегрованим показником
його теоретичної і практичної підготовленості до виконання професійної діяльності, пов’язаної з вихованням і навчанням іншої людини.
Інклюзія – це особливий навчально-виховний процес та постійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей.
Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення
комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку
і реалізації його на практиці [1, с. 14].
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права
дітей на освіту в умовах загальноосвітнього навчального закладу і права навчатися за місцем проживання
[1, с. 15]. Метою інклюзивної освіти є забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах загальноосвітнього навчального простору, пристосованого до задоволення особливих освітніх потреб кожної людини;
створення умов для вдосконалення системи освіти і соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми
потребами через упровадження інноваційних технологій, зокрема інклюзивного навчання.
Чимало педагогічних досліджень присвячено формуванню професійної компетентності та ключових
компетенцій фахівця, натомість процес формування інклюзивної компетентності суб’єктів освітнього процесу досі не був предметом спеціального вивчення. У науковій літературі сформульована сутність поняття
«інклюзивна компетентність» як рівень знань і вмінь, необхідних для виконання професійних функцій
в умовах інклюзивного навчання, та розглянуті проблеми формування інклюзивної компетентності у майбутніх учителів інтегрованих шкіл [8].
Інклюзивна діяльність передбачає повноцінне включення дитини з особливими освітніми потребами
в освітній процес школи, у навчальну діяльність на уроці, у життя класу й школи в позаурочний час. Для цього
інклюзивна діяльність учителя передбачає адаптацію освітнього простору: диференціювання навчального
процесу, розробка для кожної дитини індивідуального навчального плану, підбір відповідного навчальнодидактичного забезпечення, застосовування найбільш ефективних традиційних й адекватних новітніх технологій навчання. Вчитель інтегрованої школи має зробити так, щоб були враховані потреби й особливості
кожної дитини, як з особливими освітніми потребами, так і здорової. Обов’язковим складником інклюзивної
діяльності є вивчення, накопичення і розповсюдження передового педагогічного досвіду в сфері інклюзії
[1, с. 38–45].
Для дослідження видається цікавою інклюзивна компетентність як результат підготовки майбутнього
вчителя до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Під інклюзивною компетентністю
ми будемо розуміти вид професійної компетентності, що забезпечує ефективне здійснення інклюзивної
діяльності. Відзначимо, що інклюзивна компетентність може бути сформована тільки в процесі здійснення
студентами інклюзивної діяльності, яка повинна пронизувати весь освітній процес у закладі вищої освіти.
Отже, наведене вище є підґрунтям для визначення змісту інклюзивної компетентності майбутнього вчителя.
Наразі у світі загалом та в Україні зокрема досить актуальним є процес упровадження в освітній простір інклюзивного навчання, адже кожна дитина з особливими освітніми потребами, незалежно від стану
здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої
не повинна відрізнятися від освіти для здорових дітей.
Донедавна в Україні навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснювалося переважно в школах-інтернатах, що призводило до соціальної ізоляції цих дітей і усунення батьків від їх виховання. Унаслідок цього випускники навчальних закладів інтернатного типу зазнавали труднощів у подальшій інтеграції
в соціум. Водночас багато дітей, що знаходяться під патронатом системи спеціальної освіти, можуть навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах. Ураховуючи загальносвітовий підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються разом з однолітками, які нормально розвиваються, українська
педагогіка робить кроки, спрямовані на зміни в освіті, пов’язані з включенням дітей з особливими освітніми
потребами в загальноосвітні навчальні установи.
Такий підхід допоможе окреслити місце інклюзивної компетентності в структурі професійної компетентності. Сутність поняття «інклюзивна компетентність» обґрунтована в працях С. Максимюк, Н. Мойсеюк,
Т. П’ятакової, І. Хафізулліної, М. Чайковського. Інклюзивна компетентність потрактована як рівень знань
і вмінь, необхідних для виконання професійних функцій в умовах інклюзивного навчання; як необхідний
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обсяг знань та вмінь, утілених у здатності виконувати професійні функції, зважаючи на особливі потреби
молоді, яка має вади здоров’я, та інтегрувати їх у середовище загальноосвітнього закладу, створюючи умови
для розвитку й саморозвитку [6]; як інтегральна характеристика педагога (учителя, асистента), що впливає на здатність розв’язувати професійні завдання в умовах інклюзивного підходу до освітньої діяльності
[5, с. 93–98.].
Інклюзивна компетентність містить сукупність взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного, рефлексивного. Так, дослідниця І. Хафізулліна виокремлює в структурі інклюзивної компетентності змістові компоненти, що кваліфіковані як здатність усвідомлювати зміст професійної
діяльності в умовах інклюзивного навчання, та функційні компоненти, що характеризують функційну сферу
та постають як сукупність умінь, які сприяють виконанню професійних завдань у освітньому процесі [8].
Проаналізувавши наукові джерела з проблеми інклюзивної компетентності учителя, ми беремо за основу
твердження Т. Соловей і М. Чайковського, які розрізняють такі компоненти інклюзивної компетентності:
мотиваційний, когнітивний, операційний і рефлексивний.
Мотиваційний компонент інклюзивної компетентності визначає спрямованість, систему мотивів, потреб,
цінностей особистості педагога, є детермінантою професійної компетентності й фактором її успішного формування. Рівень сформованості мотивації впливає на розвиток інших компонентів професійної компетентності. Мотивація передбачає гуманістичні ціннісні орієнтації, позитивну орієнтацію на діяльність в умовах
включення дітей з особливими потребами в соціальне середовище здорових ровесників, сукупність мотивів
(соціальних, пізнавальних, професійних, особистісного розвитку й самоутвердження тощо), спрямованих
на процес інклюзії.
Когнітивний компонент інклюзивної компетентності майбутнього педагога визначає цілісність уявлень
про соціально-педагогічну діяльність, активізує пізнавальну роботу особи, сприяє розвиткові та збагаченню
когнітивного досвіду. Цей компонент описують як здатність сприймати, опрацьовувати у свідомості, зберігати
в пам’яті та відтворювати в потрібний момент інформацію для розв’язання тих чи тих теоретичних і практичних завдань. В основі лежать наукові професійні знання про інноваційні інтеграційні процеси у сфері освіти
людей з особливими потребами; основи розвитку особистості; анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні
та індивідуальні риси нормальних дітей і молоді та з різними порушеннями в розвитку; основи соціальнопедагогічного впливу на процес саморозвитку вихованців, стимулювання позитивної самореалізації в усіх
можливих сферах діяльності; базові закономірності взаємодії людини з особливими потребами й суспільства.
Рефлексивний компонент інклюзивної компетентності виявляється в здатності усвідомлювати основи
власної діяльності, у процесі якої оцінюють та переосмислюють свої здібності, особистісні досягнення,
а також у свідомому контролі результатів професійних дій, аналізі реальних ситуацій. Рефлексія вможливлює
самопізнання, самоконтроль, саморегуляцію та власний саморозвиток. У системі інклюзивної компетентності рефлексія тлумачиться як здатність до аналізу в процесі професійної діяльності, що спрямована на
інклюзію дітей і молоді з особливими потребами в соціум загальноосвітнього закладу та передбачає аналіз
стану реалізації ідей процесу інклюзії, власного досвіду й досвіду колег у досягненні інклюзії дітей та молоді
з особливими потребами в соціум загальноосвітнього закладу в процесі професійної діяльності, вибір оптимального варіанта розв’язання різних соціально-педагогічних ситуацій у процесі інклюзії; адекватне оцінювання результатів власної соціально-педагогічної діяльності, уміння визнавати власні помилки і здатність їх
долати; потреби в професійному й особистісному зростанні та підвищенні рівня інклюзивної компетентності.
Операційний компонент інклюзивної компетентності – це здатність виконувати конкретні професійні
завдання соціально-педагогічної діяльності, застосовувати способи й досвід успішного сприяння процесові
інклюзії дітей та молоді з особливими потребами в соціум загальноосвітнього закладу, розв’язувати соціально-педагогічні ситуації, використовувати прийоми самостійного виконання професійних завдань, провадити пошуково-дослідницьку діяльність [6, с. 223].
Стан готовності вчителя до соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітній школі в умовах інклюзивної освіти визначається критеріями інклюзивної готовності.
Критерії готовності до інклюзивної діяльності:
– усвідомлення необхідності виконувати соціально-педагогічну діяльність;
– готовність до подолання невдач;
– упевненість у тому, що виконувана діяльність принесе позитивні результати;
– знання фахових і методичних матеріалів;
– здатність до професійної рефлексії;
– наявність реактивного мислення для розв’язання нестандартних ситуацій:
– схильність до творчості;
– наявність особистісно значущих якостей, необхідних для виконання соціально-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти;
– бажання допомогти розкрити потенціал учнів [1; 2; 8].
У руслі порушеної проблеми оновлення системи освіти потрібен фахівець нового покоління, спроможний працювати в інклюзивному освітньому середовищі. Тому інклюзивну компетентність слід включити до
складу професійної компетентності.
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Висновки. Широке впровадження ідеї інклюзії в загальноосвітні школи України значною мірою залежить від кваліфікації педагогічних кадрів. У цьому ракурсі особливого значення набуває проблема формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя, що є інтегрованим особистісним утворенням.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у пошуку дієвих механізмів та умов, які сприятимуть формуванню інклюзивної компетентності у майбутніх педагогів.
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Fihol N. A. Inclusive teacher competence: theoretical aspect
The article describes the essence of the concepts «competence», «professional competence», «inclusive competence» as
components of professional competence of a teacher. It was found that the unity of theoretical and practical readiness of a specialist to perform professional functions is a professional competence. Inclusive education is defined as a system of educational
services based on the principle of ensuring the basic right of children to education and the right to receive it at the place of residence. Inclusive competence is interpreted as the level of knowledge and skills required to perform professional functions in
an inclusive learning environment.
The components of inclusive competence (motivational, cognitive, operational and reflexive) are singled out. The essence
of each of the components of inclusive competence is clarified:
– the motivational component of inclusive competence determines the direction, system of motives, needs, values of the teacher's personality, is a determinant of professional competence and a factor of its successful formation;
– the cognitive component of the inclusive competence of the future teacher enables the integrity of ideas about socio-pedagogical activities, activates the cognitive work of the person, promotes the development and enrichment of cognitive experience;
– the reflective component of inclusive competence is manifested in the ability to understand the basics of their own
activities, during which they evaluate and rethink their abilities, personal achievements, as well as in the conscious control
of the results of professional actions, analysis of real situations. Reflection enables self-knowledge, self-control, self-regulation
and one’s own self-development;
– operational component of inclusive competence is the ability to perform specific professional tasks of socio-pedagogical
activities, to apply methods and experience of successful promotion of the process of inclusion of children and youth with special
needs in the society of a secondary school, etc.
The criteria and expediency of including inclusive competence in the structure of professional competences as a special
competence are substantiated.
Key words: competence, teacher competence, inclusion, inclusive competence.
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ПРОФЕСІЙНА МЕДІАПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Реалізація медіаосвітньої підготовки майбутніх фахівців освіти потребує визначення комплексу педагогічних умов,
за яких процес розвитку їхньої професійної медіакультури буде найбільш ефективним. На підставі теоретичного аналізу й методів математичної статистики такими умовами обрано: створення та підтримку медіаінформаційного середовища закладу вищої освіти; реалізацію медіаосвітнього змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
освіти; активізацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних
технологій; актуалізацію сучасних напрямів і технологій медіаосвітньої підготовки фахівців освітньої галузі.
Медіаінформаційне навчальне середовище потребує розроблення навчально-методичного комплексу на основі
застосування медіаосвітніх технологій; удосконалення програмно-методичного забезпечення педагогічного процесу.
Реалізація медіаосвітнього змісту професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі передбачає оновлення програми дисциплін навчального плану для успішного формування системи знань, умінь і навичок з використання інформаційних і медіаосвітніх технологій. Активізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності засобами
інформаційно-комунікаційних технологій спрямовує студентів на самостійність у здобутті знань, передбачає вироблення складних умінь і навичок бачити мету та зміст роботи, організовувати самоосвіту, здатності до творчості
й навчально-дослідного пошуку. Актуалізацію сучасних напрямів і технологій медіаосвітньої підготовки майбутніх
фахівців забезпечено впровадженням в освітній процес медіаосвітніх технологій для задоволення інформаційних, інтелектуальних, культурних та комунікаційних потреб особистості: інформаційне моделювання, кейс-методи, смарттехнології, метод проєктів, медіамистецтво.
Ключові слова: медіаосвіта, професійна підготовка, майбутні фахівці освітньої галузі.

Питання медіапідготовки сучасного фахівця освіти в інформаційному суспільстві набуває нового знакового виміру. Тому цілеспрямований педагогічний вплив на розвиток медіакультури в процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі є саме тим чинником, який може наблизити випускника університету до реалій медіаосвітньої діяльності в умовах інформатизації. Тож постає питання про визначення
комплексу педагогічних умов, за яких процес медіапідготовки буде максимально ефективним, а його результати матимуть ознаки сталого розвитку в структурі професійно значущих якостей фахівців освітньої галузі.
Мета статті – виокремити й обґрунтувати педагогічні умови медіаосвітньої підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі.
Для коректного виявлення, обґрунтування й забезпечення педагогічних умов, які сприятимуть успішній
медіапідготовці майбутніх фахівців освіти, уточнимо розуміння поняття «педагогічні умови».
Зазначимо, що в довідкових джерелах поняття «умова» витлумачено неоднозначно: це категорія, що віддзеркалює відношення предмета до довколишніх явищ, без яких він існувати не може. При цьому сам предмет є чимось спричиненим, а умова є його відносно зовнішньою його розмаїтістю об’єктивного світу. На
відміну від причини, яка безпосередньо породжує те чи те явище або процес, умова формує те середовище,
ситуацію, у яких вона виникає, існує й розвивається. Умова є важливою обставиною, яка дає змогу здійснювати, створювати й утворювати щось або сприяє чомусь. Її особливістю є те, що вона сама, без діяльності
людини, не може стати визначально продуктивною [2]. У довідникових джерелах умову розглядають як
вимогу, пропозицію, що висловлює одна зі сторін, які домовляються про що-небудь; як усну чи письмову
домовленість про що-небудь; як правила, встановлені в будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, за
яких відбувається чи залежить будь-що [9, с. 315]; вираження ставлення предмета до навколишніх явищ, без
яких він існувати не може, як щось зовнішнє до предмета розмаїття об’єктивного світу. Умова становить те
середовище, обстановку, у якій явища, процеси виникають, існують і розвиваються [8, с. 86].
Узагальнення проаналізованих різноманітних поглядів і різнобічних підходів до визначення педагогічних
умов дозволяє стверджувати, що це сукупність організаційних форм, методів, прийомів, засобів координації
освітніх впливів на студентів для створення сприятливих можливостей і стимулів ефективної медіапідготовки
та розвитку професійної медіакультури майбутніх фахівців освіти. Залежно від поставленої мети й завдань
освітнього процесу визначається комплекс умов, які в сукупності дають позитивний результат навчання.
У дослідженні ми керуємося твердженням, що педагогічна умова є суттєвим компонентом освітнього
процесу, що охоплює зміст, методи, організаційні форми навчання й орієнтується на медіапідготовку майбутніх фахівців освіти, тобто педагогічними умовами ми називаємо діючі елементи системи закладів вищої
освіти, які забезпечують досягнення визначеної дослідницької мети.
Проаналізуємо зміст педагогічних умов, які визначають науковці в працях, дотичних до нашого дослідження. Зокрема, Ю. Казаков експериментально довів ефективність педагогічних умов застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. З-поміж умов учений визначив: 1) розгляд медіаграмотності майбутнього вчителя як складника професійної педагогічної культури; 2) інтеграцію медіаосвіти
в зміст фахової педагогічної підготовки майбутнього вчителя; 3) уведення спецкурсів медіаосвітньої спрямо-
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ваності відповідно до спеціального (соціокультурного) напряму медіаосвіти; 4) формування вмінь і навичок
роботи з медіатекстами як метапредметних професійних якостей майбутнього вчителя, формування потреби
у взаємодії з медіатекстами в майбутніх учителів; 5) цілеспрямоване використання засобів масової комунікації, які на основі актуалізованих смислів і знаків, системних текстів і гіпертекстів, впливають на формування
знань, умінь і навичок взаємодії майбутнього вчителя із сучасною медіакультурою [6, с. 6].
У своєму дослідженні С. Іць виокремила комплекс взаємопов’язаних педагогічних умов, які сприяють
формуванню професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов засобами медіаосвіти, як-от:
1) організаційно-педагогічні умови: організація навчального процесу в єдності професійного, соціокультурного та інформаційного компонентів; визначення медіаосвітнього IQ завдяки вхідному тестуванню,
відповідно до якого відбувається розподіл студентів на групи з високим, достатнім, початковим та низьким
рівнем медіакомпетентності; систематичний контроль за професійною підготовкою майбутнього вчителя
іноземних мов;
2) дидактична умова: створення банку важливої інформації (медіацентру) для використання навчальних
матеріалів;
3) психологічні умови: створення сприятливих психологічних умов професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов на практичних заняттях з педагогіки та методики викладання іноземних мов;
забезпечення самореалізації фахівця у майбутній професійній діяльності;
4) технологічні умови: наявність певної матеріально-технічної бази, а саме: комп’ютер, принтер, навушники, мікрофон, колонки, проєктор, установки для проведення телеконференції, вільний доступ до інформаційних ресурсів через вихід до глобальної мережі Інтернет; наявність серверу та архіву для збереження
медіаосвітнього матеріалу, електронних носіїв для передачі й поширення медіаосвітнього матеріалу з-поміж
майбутніх учителів [5, с. 128–148].
У дослідженні Н. Шубенко визначено педагогічні умови формування медіакультури майбутнього вчителя
музики засобами аудіовізуальних мистецтв. До них належать: 1) мотиваційне забезпечення медіадіяльності
студентів на основі ціннісного ставлення до артефактів медіакультури; 2) опора на принципи педагогічної
інтеграції з акцентуванням уваги на синестетичних художньо-перцептивних процесах у сучасному мистецтві; 3) оновлення професійної підготовки майбутнього вчителя музики шляхом упровадження аудіовізуальних медіатекстів у навчальний процес; 4) зорієнтованість студентів на формування медіакомпетентності
в процесі педагогічної практики [13, с. 9].
Науковець Н. Коновалова доводить, що успішність процесу розвитку медіакультури студентів педагогічного університету залежить від медіакультурної функції змісту освіти. При цьому можна реалізувати такі
педагогічні умови: у процесі медіаосвіти цілеспрямовано розвивається суб’єктна позиція студента; технології розвитку медіакультури студентів педагогічного закладу вищої освіти ґрунтуються на особистісно-діяльнісному підході; процес розвитку медіакультури відбувається поступово: від загального рівня медіакультури до професійного; упроваджується технологія розвитку медіакультури студентів педагогічного закладу
вищої освіти, що є процесом діалогової взаємодії студентів і викладача під час розв’язання медіаосвітніх
завдань професійного спрямування [7, с. 13–14].
Організаційно-педагогічні умови розвитку медіакомпетентності особистості студента досліджує Н. Хлизова й характеризує медіаінформаційне середовище як важливу базу для їхньої реалізації. Такий медіапростір має специфічні ознаки:
– активність, що дає змогу студентові активно брати участь у різноманітних видах медійної діяльності;
– доступність передбачає надання студентові можливості здобувати потрібну медіаінформацію, усвідомлювати зміст і важливість медіакомпетентності;
– рефлексія забезпечує розвиток критичного мислення, уміння оцінювати й об’єктивно аналізувати
медіаінформацію в процесі навчання;
– комунікативність сприяє організації медіакомунікації з іншими учасниками медіаосвітнього
простору;
– креативність, що визначає гнучкість і здатність медіапростору адаптуватися до інтересів, потреб і здібностей студентів, сприяти їхній творчій діяльності;
– проблемність для стимулювання саморозвитку студента шляхом створення ситуацій, у яких він переживатиме суперечності між наявними і потрібними для розв’язання тієї чи тієї проблеми медіазнаннями,
медіавміннями й медіакомпетенціями [12, c. 36–38].
Для обґрунтування педагогічних умов застосували:
– метод експертних оцінок, який полягає в раціональній організації проведення експертами аналізу
проблеми з кількісною оцінкою суджень;
– мультиколінеарний аналіз для визначення надлишкових факторів й отримання можливості робити
коректні висновки про результати взаємовпливу педагогічних умов на розвиток професійної медіакультури
майбутніх фахівців освітньої галузі, виявити їхнє кореляційне поле.
Для такої перевірки було організовано групу експертів з 23 осіб. Метод експертних оцінок – дослідницький метод, пов’язаний із залученням до оцінювання явищ, що вивчаються, найбільш компетентних осіб,
думки яких дозволяють об’єктивно його схарактеризувати [3].
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Фахівці-експерти у нашому дослідженні мають досвід професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі й медіаосвітньої діяльності, значущий професійний статус: викладачі закладів вищої освіти,
учителі загальноосвітніх закладів, медіаексперти. Важлива характеристика експертів – наявність досвіду
роботи з фаху понад п’ять років, а для науково-педагогічних працівників – наукового ступеня / вченого
звання, що забезпечило високу репрезентативність вибірки.
Унаслідок аналізу експертних оцінок і наукових праць з проблеми дослідження можна припустити, що
ефективність професійної медіапідготовки майбутніх фахівців освіти забезпечує сукупність таких педагогічних умов: 1) створення та підтримка медіаінформаційного середовища закладу вищої освіти; 2) реалізація
медіаосвітнього змісту професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі; 3) активізація самостійної
навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 4) актуалізація сучасних напрямів і технологій розвитку професійної медіакультури майбутніх фахівців освітньої галузі.
Мультиколінеарність полягає в наявності міцного лінійного зв’язку між двома або кількома педагогічними умовами розвитку професійної медіакультури майбутніх фахівців освітньої галузі.
Перевірку умов на мультиколінеарність проведено з використанням алгоритму Феррара-Глобера [10],
який складено з трьох видів статистичних критеріїв:
– перевірка всього масиву визначених умов (χ2-критерій);
– перевірка стану розвитку медіакультури залежно від визначених умов (F-критерій Фішера);
– перевірка кожної пари педагогічних умов (t-критерій Стьюдента) [4; 10; 11].
За результатами мультиколінеарного і регресійного аналізів у програмному середовищі Statistica виведено таке рівняння регресії:
Yтеор = 0,2781+ 0,3175Х1 + 0,2852Х2 + 0,2596Х3 + 0,2851Х4,
де залежна змінна Yтеор є результативною ознакою професійної медіакультури й залежить від педагогічних умов – Х1, Х2, Х3, Х4, що дозволило вибрати й використати в дослідженні саме множинну лінійну
регресію.
Відповідно до отриманих даних статистично визначено й математично представлено рівнянням лінійної
множинної регресії педагогічні умови професійної медіапідготовки майбутніх фахівців освітньої галузі, що
засвідчує залежність професійної медіакультури (пояснювальної змінної) від відповідних умов (незалежних
змінних).
Загальну достовірність рівняння лінійної регресії перевірено за значенням коефіцієнта кореляції Спірмена. Обчисливши коефіцієнт рангової кореляції rs Спірмена відповідно для кожної пари педагогічних умов
професійної медіапідготовки майбутніх фахівців освітньої галузі, надалі порівнюємо знайдену величину
з критичним значенням [1]. Відповідно до отриманих результатів складаємо матрицю кореляцій (табл. 1).
Таблиця 1
Матриця кореляційного зв’язку між педагогічними умовами професійної медіапідготовки
майбутніх фахівців освітньої галузі
Умова 1

Умова 1

Умова 3

Умова 4

Умова 1

1

0,8103

0,7204

0,6650

Умова 2

0,8103

1

0,8893

0,6196

Умова 3

0,7204

0,8893

1

0,6364

Умова 4

0,6650

0,6196

0,6364

1

Показники таблиці 1 засвідчують, що виокремлені в нашому дослідженні педагогічні умови корелюють
між собою. Особливо відчутно впливає на результат створення та підтримка медіаінформаційного середовища закладу вищої освіти для реалізації медіаосвітнього змісту професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі й активізації їхньої самостійної навчально-пізнавальної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій, тобто між ними існує міцний зв’язок. Отримані дані також демонструють
зв’язок середньої сили між актуалізацією сучасних напрямів і технологій розвитку професійної медіакультури майбутніх фахівців освітньої галузі й іншими педагогічними умовами.
Зробимо перевірку на значущість отриманих коефіцієнтів рангової кореляції. Н0: коефіцієнт рангової
кореляції Спірмена між педагогічними умовами дорівнює нулю. Н1: коефіцієнт рангової кореляції Спірмена
між педагогічними умовами відмінний від нуля. Маємо: t1-2=6,336, t1-3=4,459, t1-4=4,081, t2-3=8,912, t2-4=3,617,
t3-4=3,780.
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За таблицею Стьюдента знаходимо tтабл= t0,05;23=2,080. Для кожної пари педагогічних умов tексп>tтабл, тому
відхиляємо гіпотезу про рівність нулю коефіцієнта рангової кореляції. Це означає, що коефіцієнт рангової
кореляції Спірмена в нашому дослідженні статистично значущий.
Проведений кореляційний аналіз за Спірменом підтвердив, що визначені педагогічні умови забезпечать
ефективність медіаосвітньої підготовки майбутніх фахівців освіти, а відтак сприятимуть розвитку їхньої
професійної медіакультури на рівні значущості р≤0,05.
Висновки. Отже, професійна медіапідготовка майбутніх фахівців освіти – це складний керований процес, організація й успішність якого залежать від педагогічних умов, які забезпечують проєктування освітньої траєкторії кожного студента протягом навчання в закладі вищої освіти. Педагогічні умови визначено
як сукупність організаційних форм, методів, прийомів, засобів координації освітнього впливу на студентів
з метою створення сприятливих можливостей та стимулів для ефективної медіаосвітньої підготовки майбутніх учителів. Визначено педагогічні умови розвитку професійної медіапідготовки майбутніх фахівців
освітньої галузі, а саме: створення та підтримка медіаінформаційного середовища закладу вищої освіти;
реалізація медіаосвітнього змісту професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі; активізація
самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; актуалізація сучасних напрямів і технологій розвитку професійної медіакультури майбутніх фахівців
освітньої галузі. Засобами математичної статистики перевірено кореляційний взаємозв’язок між виокремленими педагогічними умовами й підтверджено правомірність їхнього існування. Окреслені положення
стали вихідними для здійснення експериментальної роботи з розвитку професійної медіакультури майбутніх фахівців освітньої галузі.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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12.
13.
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Fursykova T. V. Professional media training of education specialists
The implementation of media education training of future educators requires the definition of a set of pedagogical conditions under which the process of development of their professional media culture will be most effective. Based on the theoretical
analysis and methods of mathematical statistics, the following conditions were chosen: creation and maintenance of the media
information environment of the higher education institution; implementation of media educational content of professional training of future education specialists; activation of independent educational and cognitive activity of students by means of information and communication technologies; actualization of modern directions and technologies of media educational training
of specialists in the field of education.
Media information learning environment requires the development of educational and methodological complex based
on the use of media educational technologies; improvement of software and methodological support of the pedagogical process. Implementation of the media educational content of professional training of future specialists in the field of education
involves updating the curriculum of disciplines of the curriculum for the successful formation of a system of knowledge,
skills and abilities in the use of information and media educational technologies. Activation of independent educational
and cognitive activity by means of information and communication technologies directs students to independence in acquiring knowledge, involves the development of complex skills and abilities to see the purpose and content of work, organize
self-education, creativity and research. The actualization of modern directions and technologies of media education of future
specialists is ensured by the introduction of media education technologies in the educational process to meet the informational, intellectual, cultural and communication needs of the individual: information modeling, case methods, smart technologies, project method, media art.
Key words: media education, professional training, future specialists of the educational branch.
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Харківський В. С.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В ПІДЛІТКІВ ІЗ ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
У статті висвітлюється проблема поведінки підлітків, а саме те, що саме спонукає підлітків до дій, які являються
девіантними. Згідно з оглядом психологічної, педагогічної та юридичної літератури ми визначили ряд понять: поведінка – це процес взаємодії особистості із середовищем, що виявляється у формі зовнішньої активності і опосередкований внутрішнім змістом; мотив – це потужна спонукальна сила здійснення діяльності; мотивація – сукупність
психічних процесів, що впливають на загальну спрямованість та енергетичний імпульс індивіда, а також являються
рушійним елементом поведінки; девіантна поведінка – це соціальна поведінка, яка відхиляється за своїми мотивами,
ціннісною орієнтацією та результатами прийнятих у цьому суспільстві групових норм, цінностей, ідеалів, тобто
нормативних стандартів. На основі цього ми зробили висновок, що девіантна поведінка має девіантну мотивацію.
Здійснено аналіз причин і умов, що призводять до появи таких дій, які являються протиправними. Згідно з проведеним теоретичним аналізом встановлено, що включає потреби, бажання, інтереси, ідеали, цілі, переконання
і цінності. У підлітків домінуючими мотивами відхилень виступають: корисливі мотиви, які пов’язані з матеріальною сферою; мотиви помсти, неприязні, розходження у поглядах, що проявляються в різних формах і варіантах
агресії; прагнення негайно отримати задоволення; прагнення самоствердитися; прагнення до комфорту або високого соціального статусу; внутрішнє прагнення порушувати заборони; потреба відчувати приналежність до групи
і отримувати її схвалення; нудьга; прагнення до ризику і гострих відчуттів; фрустрація; необхідність вимушеного
захисту; альтруїзм. Особливості диференціації соціальної девіантності відбуваються за індивідуальними біологічними та психологічними особливостями індивіда. Виявлено зовнішні (в тому числі соціально-економічні), так і внутрішні (зокрема психологічні) фактори.
Ключові слова: мотив, мотивація, поведінка, девіантна поведінка, девіантні підлітки, мотиваційна сфера, особливості мотивації, девіантна мотивація.

З огляду на тривалу історію вивчення проблеми девіантної поведінки, проведення досліджень в сфері
виховання та профілактики негативних проявів, а також враховуючи постійні економічні, соціальні і культурні зміни в країні, рівень підлітків з девіантною поведінкою залишається досить високим, що робить
подальші дослідження актуальними. Мотивація являється одним з найважливіших внутрішніх чинників,
який поряд з індивідуальними особливостями і ситуацією впливає на поведінку людей.
Аналіз та узагальнення літературних джерел показав, що мотиваційна сфера підлітків є однією з ключових тем вікової психології і педагогіки. Розробкою її проблем займалися А. Маслоу, З. Фрейд, Є. П. Ільїн,
Е. В. Ковальов, В. Г. Крисько, Ф. Герцберга, Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, В.М. Мясищев, Л. І. Божович,
Д. І. Фельдштейн та інші. Мотиви та мотивацію девіантних підлітків намагались описати Л. Б. Шнейдер,
І. С. Кон, Т. Парсонс, Е. В. Змановська, Н. В. Квітковська, Т. Парсонс, С. Л. Рубінштейн, В. О. Довгополюк,
Л. М. Зюбін, С. М. Томчук, А. С. Лобанова , Н. М. Токарева, Ю. А. Клейберг.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми девіантної поведінки засвідчив, що недостатньо
розкрито мотиви та особливості формування девіантної поведінки, що зумовило вибір теми дослідження
«Особливості мотиваційної сфери в підлітків з девіантною поведінкою».
Мета статті – висвітлити мотиви та механізми формування девіантної, протиправної поведінки, що
забезпечить проведення ефективної діагностики та своєчасних цілеспрямованих профілактичних заходів
щодо подолання соціальних відхилень неповнолітніх на різних етапах її формування.
Підлітковий вік є досить складним періодом у формуванні особистості. В цьому віці відбувається становлення індивідуальності підлітка, зміна відношення до себе та оточуючих, відбувається перегляд потреб,
інтересів, поведінки. Особливо важливою проблемою у вивченні девіантної поведінки являється те, що
саме спонукає підлітків до дій, які являються девіантними. Для цього нам потрібно визначити ряд понять:
«поведінка», «мотив», «мотивація».
Поведінка – це процес взаємодії особистості із навколишнім середовищем, що виявляється у формі
зовнішньої активності і опосередкований внутрішнім змістом. Під зовнішньою активністю людини розуміються будь-які зовнішні прояви: рухи, дії, вчинки, висловлювання, вегетативні реакції. Внутрішніми складниками поведінки є: мотивація; когнітивна переробка; емоції і почуття; психофізичний стан і процеси саморегуляції; звички і життєвий досвід людини [10, с. 23].
Головною ознакою поведінки вважають її зв’язок з соціумом, оскільки вона напряму формується та реалізується в суспільстві. Поведінка особистості являє собою процес соціалізації через інтеграцію в соціумі.
Виділяють ряд характеристик поведінки: умотивованість (готовність до дій, спрямованих на власні потреби
та цілі); адаптивність (відповідність основним вимогам суспільного середовища); автентичність (відповідність поведінки індивідуальним особливостям особистості); продуктивність (свідома реалізація власних
цілей); адекватність (узгодженість дій залежно від ситуації). Описати дії та поведінку можна за рядом ознак:
рівень активності, емоційну вразливість, динамічність, стабільність, усвідомленість, гнучкість, довільність
[14, с. 37].
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Важливе місце в життєдіяльності підлітків займають різноманітні почуття, включаючи мотиви поведінки. Загалом для підлітків характерна вразливість та чутливість. Розвиток емоційної сфери в цьому періоді характеризується підвищенням емоційної стійкості та формування стриманості й усвідомленості прояву
емоцій. Підліток прагне зрозуміти власні емоції, включаючи негативні, тобто вивчають цей світ через сферу
почуттів [13, с. 34].
Мотив – це потужна спонукальна сила здійснення діяльності [1]. Мотивація – сукупність психічних
процесів, що впливають на загальну спрямованість та енергетичний імпульс індивіда, а також виступають
рушійним елементом поведінки [12]. Отже, проблема мотивації є проблемою причин поведінки індивіда.
У мотиваційному механізмі дії соціальних норм реалізується єдність трьох компонентів: знання та усвідомлення соціальних норм; бажання реалізації мотивів; сама дія, тобто поведінка [14, с. 58].
Тож, девіантна поведінка – це соціальна поведінка, яка відхиляється за своїми мотивами, ціннісною орієнтацією та результатами прийнятих у цьому суспільстві групових норм, цінностей, ідеалів, тобто нормативних стандартів. Іншими словами, девіантна поведінка має девіантну мотивацію [2].
Девіантна поведінка класифікується на основі соціально-психологічних відмінностей різних видів відхилень у поведінці окремої особистості, беручи за основу її цілі та мотиви, види самих порушень, результат
та наслідки цієї поведінки та використовуючи стильову характеристику індивіда. Тобто класифікація відбувається за двома групами відхилень: нестандартні (відхилення від стереотипів суспільства) та деструктивні
(які порушують правові, моральні, культурні, етичні норми або ж здійснюється негативний вплив на самого
себе) [14, с. 60].
Залежно від впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливає на появу девіантної поведінки, існує ряд спонукань, які штовхають підлітків до тих чи інших дій.
Окремими мотивами, що спонукають до девіантних дій, визначаються: прагнення негайно отримати
задоволення, прагнення самоствердитися, прагнення до комфорту або високого соціального статусу, опозиційна поведінка (внутрішнє прагнення порушувати заборони), поведінкові стереотипи (досвід перебування
в кримінальному середовищі), агресія і садистичні нахили, дотримання соціальних стереотипів і традицій,
потреба відчувати приналежність до групи і отримувати її схвалення, нудьга, прагнення до ризику і гострих
відчуттів, фрустрація, необхідність вимушеного захисту, альтруїзм (правопорушення заради інших людей
або високої мети) [10, c. 109–110].
Важливим критерієм відмінності соціальної девіації в підлітків мотивами відхилень виступають: корисливі мотиви, які пов’язані з матеріальною сферою; мотиви помсти, неприязні, розходження у поглядах, що
проявляються в різних формах і варіантах агресії; диференціація соціальної девіантності здійснюється за
індивідуальними біологічними та психологічними особливостями індивіда [1, с. 13].
Вивчаючи мотивацію девіантних підлітків, Л. М. Зюбін визначив ряд причин, що призводять до таких
відхилень: недоліки в розумовому розвитку, які призводять до невірного аналізу власної поведінки та її
наслідків; високий рівень сугестивності і конформності, через недостатність самостійного мислення; низький рівень пізнавальної активності, недостатня сформованість або ж нестійкість духовних потреб [11].
Насамперед статеве дозрівання викликає безліч педагогічних, психологічних, соціальних, юридичних
та ряду інших проблем, а також являється шокуючим фактором для всього організма підлітка, який не може
самостійно справлятись зі своїми діями і контролювати свої почуття та вчинки. Л. С. Виготський називає це
явище «криза 13 років», що призводить до непокори, зухвалої поведінки та важковиховуваності [6].
З огляду на це Н. В. Квітковська робить висновок, що мотивація підлітків для самих підлітків часто являється загадковою, що характеризується підвищенням збудливості, вразливості, неузгодженості психічних
процесів, відставанням гальмівних процесів, які виникають через статеве дозрівання підлітка [5].
Н. Курек провідними мотивами підлітка називає мотив «виділитися» та «запам’ятатися», що може впливати на негативну поведінку. Відзначається особливе прагнення підлітка до пригод, завоювання визнання,
прагнення до надзвичайних ситуацій, а також виміру меж дозволеної поведінки, що дорослими може розцінюватися як девіантна поведінка. З погляду підлітка такі дії можуть вважатись нормальними та відображають прагнення та активність підлітка до розширення меж індивідуального досвіду. Отже, в такому разі
поведінкові відхилення можуть являтись наслідком так званої «кризи ідентичності» [14, с. 27].
З. Фрейд стверджував, що істинних мотивів своїх вчинків підліток не усвідомлює, а його поведінка спрямована на задоволення інстинктивних (що не залежать від волі і свідомості людини) потреб [7, с. 39].
У соціальній поведінці у підлітків провідним мотивом також виступає прагнення знайти себе серед групи
однолітків, яке є одиницею підвищеної конформності цінностей цієї групи. Підліток відчуває захист та підтримку від групи, але отримує жорсткі вимоги для перебування в цій групі. Відбувається підвищення сприйняття оцінки дій товаришів та однолітків, аніж вчителів та дорослих. Підвищене бажання досягти визнання
з боку однолітків призводить до прагнення відповідати їхнім вимогам, а це впливає на моральний розвиток підлітка. У спілкуванні підлітки набувають моральні цінності, правила та норми поведінки, відіграють норми рольової поведінки. Відсутність такої можливості у спілкуванні часто призводить до соціальної
неадаптованості і прояву девіантних дій та поведінки [15, с. 28].
Виділяють психологічні (внутрішні) причини мотивації цієї поведінки: незадовільність соціальними
потребами, які призводять до виникнення внутрішніх конфліктів, що формують неадекватні потреби,
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та наявність особистісних негативних мотиваторів, що ведуть до вибору асоціальних засобів і методів задоволення або позбавлення особистісних потреб [4].
Т. Парсонс пояснює появу девіантних мотивацій з невиконанням особистісних очікувань. Поведінка підлітків розглядається в світлі поняття аномії – стану, в якому цінності і норми не є більш ясними показниками
належної поведінки або втрачають свою значимість. Цю причину пояснюють парадоксом системи цінностей, центральним місцем яких є цінності особистого успіху і його досягнення. Проходження їм підсилює
структурну диференціацію суспільства, що веде до конфліктів і девіантної поведінки [3, с. 58].
Ю. О. Клейнберг вважає, що девіантна поведінка в підлітковому віці є специфічним засобом зміцнення
соціальних норм та очікувань за допомогою демонстративного ціннісного ставленням до них. Для цього підлітками використовуються різноманітні прийоми для самовираження: мода, стиль, сленг, манери, вчинки,
вподобання. А також являються засобом досягнення значущої мети, способом психологічної розрядки
та можуть бути самоціллю для реалізації потреби до самовираження та самореалізації [16, с. 17].
Відмічається, що сама девіантна поведінка ніколи не є власне ціллю, а негативні прояви не є мотивацією
до дії. Здебільшого підліток хоче відповідати вимогам суспільства, але через ряд причин (соціальні умови,
суперечливі очікування інших, недостатність матеріальних ресурсів, погане володіння способами соціальної адаптації та / або невміння долати труднощі) йому це не вдається, і в подальшому це штовхає його на
пошук іншого напряму рішення проблеми [9, с. 10–11].
Головним фактором розвитку мотивації девіантної поведінки являються девіантні однолітки. Ця група
однолітків впливає на негативні прояви: полегшує внутрішню готовність до вчинення девіантних дій; забезпечення психологічної підтримки та заохочення в девіантних діях; зниження ефективності особистісних
та соціальних механізму гальмування прояву девіантних дій. При цьому девіантні вчинки стають більш привабливими для вчинення їх іншими, а також, здійснюючи такі вчинки, підліток привертає увагу та інтерес
до себе [8, с. 18].
Висновки. Отже, мотивація девіантної поведінки у підлітків – це особлива система потреб, мотивів
та цілей, що викликають дисгармонію, суперечливість та деформованість складників, які своєю чергою
ведуть до девіантних дій та вчинків. Особливість мотиваційної сфери підлітка з девіантною поведінкою
полягає в специфічному наборі і співвідношенні потреб, мотивів та цілей (потреби в самоствердженні за
рахунок негативних вчинків, наявність девіантних мотивів) та в особливості зв’язків компонентів мотивації
девіантної поведінки з компонентами емоційної сфери, вольової сфери, екзистенціальної сфер і сфери саморегуляції.
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Kharkivskyi V. S. Features of the motivational sphere in adolescents with deviant behavior
The article evulgates the problem of adolescents’ behavior. Videlicet, what motivates adolescents to actions that are deviant. According to the review of psychological, pedagogical and legal literature, we defined several concepts: «behavior» – is
the process of interaction individual with the environment, which is manifested in the form of external activity and mediated by
internal content; «motive» – is a powerful impellent force of activity; «motivation» – a set of mental processes that effect on
the general direction and energy impulse of the individual. It is also the impellent element of behavior; «deviant behavior» is
a social behavior that deviates in its motives, value orientation and the results of group norms, values, ideals, rather normative
standards accepted in a given society. Based on this, we concluded that deviant behavior has deviant motivation.
An analysis of the causes and conditions that lead to the occurrence of these actions, which are illegal, is done. According to
the theoretical analysis, it is established that it includes needs, desires, interests, ideals, goals, beliefs and values. In adolescents,
the dominant motives for deviations are: selfish motives that are related to the material sphere; motives of revenge, hostility, differences of opinion, manifested in different forms and variants of aggression; the desire to get pleasure immediately; the desire
to assert itself; desire for comfort or high social status; internal desire to violate prohibitions; the need to feel belonging to
the group and get its approval; boredom; risk-taking and thrills; frustration; the need for forced protection; altruism. Features
of differentiation of social deviance occur according to individual biological and psychological characteristics of the individual.
External (including socio-economic) and internal (in particular, psychological) factors are revealed.
Key words: motive, motivation, behavior, deviant behavior, deviant adolescents, motivational sphere, features of motivation,
deviant motivation.
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Khoroshailo O. S.
FUTURE SPECIALIST PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPING
BY TEACHING PROFESSIONALLY – ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
TO NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS
The article deals with new approaches to teaching foreign languages in the professional direction at higher non-linguistic educational institutions. Professionally-oriented foreign language teaching is now recognized as the priority in renewal
of the Ukrainian higher education.
Foreign language communication becomes an essential component of a specialist’s future professional activity, and therefore the role of the discipline "Foreign Language" at non-linguistic faculties and technical educational institutions increases
significantly. This fact encourages teachers and scientists to search for new approaches to teaching professionally-oriented
foreign languages.
The issue of improving the effectiveness of foreign language training has always been the focus of attention of foreign
language teachers. It is particularly acute for non-linguistic universities. Foreign language teachers at Ukrainian technical
universities face many problems. They need to be solved, searched for and implemented at educational activities that would
help optimize teaching.
The rapid development of information technologies, the globalization of the international labour market, growing competition and commercialization exacerbate the contradictions between new high requirements to knowledge, skills and abilities
of future specialists and their insufficient level of foreign language proficiency.
Our article highlights the issue of changing the approach to teaching foreign languages, because with minimum educational
hours in the curriculum you need to prepare a specialist who can use foreign language for job-related purposes. It may become
possible through the formation of student’s necessary communicative ability in the professional communication areas in oral
and written form, that is, the development of communication skills. Communicative and professional competences provide
a student with the opportunity to act using specific linguistic means in future employment field. Therefore, teachers of foreign
languages are looking for new approaches to enhance the educational activities of students.
Key words: communicative and professional competences, non-linguistic university students, foreign language training,
methods and approaches.

Problem statement. In the modern world, with the expansion of international relations in the political, socio-economic, educational and cultural spheres of society, the role of a foreign language in the process of integration
of Ukrainian educational and scientific organizations into the world community is significantly increasing.
Currently, knowledge of a foreign language is mandatory for a specialist of any profile. A modern specialist
should be ready to establish cross-cultural scientific relations, participate in international conferences, study foreign
experience in a particular industry, and make business and partnership contacts. In this regard, at the present stage
of development of science, education and technology, the problem of teaching a foreign language in non-linguistic
universities is particularly relevant, since changes in the nature of education are increasingly focusing on creative
initiative, student independence, competitiveness and mobility of future specialists.
Analysis of recent publications indicates that there is a significant number of scientific research in such directions: innovative approaches to teaching foreign languages in training specialists (T. Vakolyuk, O. Plotnikova,
L. Chernovatyi, T. Varianko, L. Ivanchenko); organization of students’ work during foreign language practical
classes (O. Tarnopolsky, O. Kulkina, N. Gez, V. Lapidus, M. Lyakhovitsky etc.).
Purpose of the article. The main purpose of this article is to outline the main features and advantages of new
methods and approaches to teaching professionally-oriented foreign language at non-linguistic educational institutions that exist in Ukraine; to make suggestions for their use at practical classes that involve consideration of the following interrelated factors: basic language knowledge, communication skills, knowledge of relevant disciplines,
speciality terminology.
Presentation of the main material. According to the documents on modernization of higher professional education, foreign language proficiency should be an integral part of professional training at the University; the study
of a foreign language should be based on an interdisciplinary integrative basis; training should be aimed at the development of multicomponent general cultural and professional competencies of students [9].
Since a foreign language is an effective means of acquiring professional skills and contributes to the professional growth of a future specialist, its study should be conducted in accordance with students’ future specialty.
Therefore, we may conclude that the content of foreign language teaching depends on University and faculty
specifics. Such teaching at technical Universities can be successful if the so-called oriented selection of text
material is consistently carried out during the entire training process, taking into account students’ professional
orientation and speciality. This activates students’ communicative and cognitive activity, awakens interest in
the subject and stimulates students to independent search for new words, expressions, specific terms and the use
of different information sources.
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In accordance with the discipline standard, foreign language training should be communicatively- and professionally- oriented. The main goal of teaching foreign languages is formation, improvement and development
of a specialist capable of achieving the necessary level of communicative and professional competences. The training is also aimed at developing cognitive independence of future specialists based on the formation of linguistic
and professional orientations in the process of working with foreign literature and other sources of information in
the chosen specialty.
Nowadays we see that PCs and information technologies have significantly simplified and diversified the ways
of foreign language learning, while making the process much more entertaining and interesting. In addition, widespread computerization and rapid development of technologies have significantly facilitated the work of the teacher
at higher educational establishments.
Outdated methods are simply not suitable for the modern generation of students, and the use of Information
and Communication Technology (ICT) methods provides a unique opportunity for both teachers and students to
go beyond the standard techniques, and contributes to effective self-monitoring. Technology can be motivating
and offer the possibility to work autonomously or interact and collaborate with others. Technology also provides
instant feedback on language performance in various tasks and exercises. Technology can also be an extension
of classroom classes and can be time saving. Finally, technology can promote language learning with fresh authentic
and motivating materials used from the Internet [10].
Nevertheless, teachers of higher educational institutions should not forget to combine the principles of professionally oriented training and the differentiated individual approach. It is also important to choose the most appropriate ones based on the context of the information being studied. However, there is no single best way because
the level of foreign language knowledge is different.
One of the most effective methods that can be used at professional foreign language training is the case-study. It
means the analysis of a specific situation [11].
In other words, learning English occurs by analysing certain situational professional tasks. We use it for analysing specified professionally-oriented tasks.
The main goal of the method is to develop students’ analytical abilities and ability to understand the essence
of problems, to teach them to find some ways to solve them and choose the best among them.
Cases are divided into:
– Practical that represent situations that occur in real life;
– Educational that are created artificially and are a conditional reflection of real life circumstances;
– Research that are created for investigating circumstances using situation modelling [11].
The case study method forms and improves a number of important skills:
– analytical skills for analysing the data provided, classifying them, dividing them into priority and less important, logical thinking skills;
– practical skills develop students’ ability to apply in practice various ways to solve the task and achieve
the goal;
– creative skills reveal the potential of non-standard thinking;
– communication skills are used for conducting debates and defending one’s own position, as well as for correctly using data to compile a summary;
– social-interaction skills are necessary at teamwork: the ability to conduct a dialogue, to listen and to respond
to the opponent [7].
To be used in professionally oriented teaching the case must meet the following requirements:
– have a clearly defined professional task;
– the complexity of the situation and task must match the level of the students group;
– contain multiple accents;
– the situation must be relevant and correspond to the real situation in the modern world of specific professional
field;
– encourage analysis of the professional situation in general and specific data in particular;
– the situation must be provocative in order to encourage debate within the group of students;
– assume the variability of solutions and possible results [11].
Another modern method that we can suggest for using at professionally oriented foreign language training
modern students is Content and Language Integrated Learning (CLIL), which is interesting and relevant. D. Marsh
introduced the term in 1994 to refer to the totality of the methods of learning content (any subject) through a foreign
or second language. CLIL refers to situations where the entire subject or a part of it is laid out through a foreign
language with a dual purpose – the simultaneous learning of the subject itself and a foreign language [8].
D. Coyle formulates the fundamental principles of subject-language integrated learning (4 “Cs” of CLIL):
1) Content-content (getting and understanding new knowledge and skills). This principle puts the study of the content of a particular subject and the acquisition of knowledge and skills in this subject at the centre of the educational
process;
2) Communication – communication (interaction, the process of learning the language itself and the use of language to acquire knowledge). The second principle defines language as a channel for communication and learning.
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The language is learned by using it in authentic, “untrained” situations. This fact is necessary for improving communicative and professional competences;
3) Cognition-cognition (cognition, participation in the process of thinking and understanding, solving problem
situations). The third principle means that CLIL should activate cognitive abilities of students in connection with
the development of basic interpersonal communication skills and educational and cognitive language competencies;
4) Culture – Citizenship – Culture (the path to intercultural understanding and the growth of civic consciousness) [4].
CLIL is recognized by the European Commission as very important, as it can provide students with the opportunity to apply new language skills in the present instead of learning the language now and applying it later. In
addition, language learning does not require additional hours in the curriculum, which is of particular interest to
professional educational institutions [3].
Foreign researchers in the field of teaching foreign language for specific purposes (LSP) emphasize the importance of active development of the following aspects for specialist professional growth in the conditions of globalization: speaking and listening to presentations, taking part at conferences and communication with colleagues
and clients by phone; and reading and writing – for writing and studying e-mails, reports, memos, etc. [5].
However, because the number of hours spent in the classroom has declined sharply and distance education due
to the pandemic was introduced these issues are not given enough attention.
Conclusions and suggestions. Summing up the above, we can state, that rapid changes in the modern world
and globalization require foreign language teachers of higher educational establishments to improve teaching methods and approaches, to update their own knowledge, and to use innovative tools in their activities as a foreign language plays an important role in specialist training. The ability to carry out professionally-oriented foreign language
communication is a relevant factor in students’ professional and career growth. Along with other disciplines, a foreign language participates in the formation of professionally important qualities of a specialist. These qualities may
have common and specific features, and it is important to take into account both in teaching professionally-oriented
foreign-language communication to non-linguistic university students.
The problem of professionally oriented foreign language training is one of the most difficult and remains opened
for the further methodical researching and improving.
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Хорошайло О. С. Розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця шляхом навчання
професійно орієнтованої іноземної мови студентів мовних закладів вищої освіти
У статті розглядаються нові підходи до навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих технічних
навчальних закладах. Професійно орієнтоване навчання іноземної мови нині визнано пріоритетним напрямом в оновленні української вищої освіти.
Іншомовне спілкування стає найважливішим компонентом майбутньої професійної діяльності фахівця, тому роль
дисципліни “Іноземна мова” на немовних факультетах і в технічних навчальних закладах значно зростає. Це спонукає
педагогів та науковців шукати нові підходи до навчання іноземної мови у професійному напрямі.
Питання підвищення ефективності навчання іноземної мови завжди перебувало в центрі уваги викладачів іноземних мов. Особливо гостре це питання для немовних вишів. Є багато проблем, з якими стикаються викладачі іноземних
мов таких університетів. Ці проблеми необхідно вирішувати, шукати і реалізовувати в навчальному процесі такі
заходи, які сприяли б оптимізації навчання загалом.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, глобалізація міжнародного ринку праці, конкуренція, що зростає,
і комерціалізація посилюють суперечності між новими високими вимогами до знань, навичок і вмінь майбутніх фахівців і їхнім недостатнім рівнем володіння іноземною мовою.
У нашій статті висвітлюється питання зміни підходу до навчання іноземних мов, оскільки за мінімуму навчальних
годин у навчальному плані необхідно підготувати фахівця, який добре володіє іноземною мовою. Це можливо через
формування у студента необхідних комунікативних здібностей у сферах професійного спілкування в усній та письмовій формі, тобто розвиток комунікативних умінь. Комунікативна мовна компетенція надає людині можливість
діяти з використанням специфічних мовних засобів. Тому викладачі іноземних мов шукають нові підходи до активізації
навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: комунікативна та професійна компетенції, студенти немовного вищого навчального закладу, іншомовна підготовка, методи та підходи.

215

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
УДК 378.18
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.48

Червоненко К. С.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлені особливості формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами волонтерської діяльності. На основі аналізу науково-педагогічної літератури розглянуто
сутність понять «компетентність», «професійна компетентність» та «соціальна компетентність».
Уточнено їх зміст і структуру. Наголошено, що одним з важливих складників професійної компетентності майбутніх соціальних працівників виступає соціальна компетентність, спрямована на забезпечення
ефективної взаємодії між людьми та соціальним середовищем задля допомоги у вирішенні різноманітних
соціальних проблем. Розкрито здатності соціально компетентного соціального працівника. Представлено два основних підходи до визначення потенціалу волонтерської діяльності щодо формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників: по-перше, волонтерство впливає на особистість
студента-волонтера, формує стійку систему ціннісних орієнтацій; по-друге, волонтерська діяльність
спрямована на оптимізацію соціальної ситуації у суспільстві, дозволяє створити оптимальні умови для
прояву соціальної активності та відповідальності, набути важливого соціального досвіду, відпрацювати
технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів. Доведено, що волонтерство виступає ефективним засобом фахової підготовки майбутніх соціальних працівників, яке дозволяє відпрацювати технологію волонтерської діяльності, враховуючи інтереси та побажання інших. Виокремлено основні переваги
волонтерської діяльності щодо формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників,
яка демонструє результат засвоєння й активного відтворення майбутнім фахівцем соціально-культурного
досвіду через діяльність, комунікації, відносини та сприяє формуванню здатності набувати досвід у вирішенні різноманітних соціальних проблем, ініціювати та активізувати ресурси задля цього, прогнозувати
результати, налагоджувати ефективну взаємодію, аналізувати, нести відповідальність, а також проявляти толерантність та емпатійність до оточуючих.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, професійна компетентність, соціальна компетентність, майбутні соціальні працівники, волонтерство, волонтерська діяльність, соціально значуща
діяльність.
Активні інноваційні процеси в соціально-економічній та політичній сферах сучасного українського суспільства актуалізують потребу у пошуку нових підходів до формування особистості майбутніх соціальних
працівників – висококваліфікованих, конкурентоспроможних, компетентних, відповідальних фахівців, здатних професійно вирішувати проблеми у галузі соціальної роботи, керуючись міжнародними стандартами,
готових до постійного самовдосконалення, особистісного та професійного розвитку.
Одним із напрямів забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, на якому ґрунтуються державні стандарти вищої освіти, виступає компетентнісний підхід, що відображає сучасне уявлення щодо мети й результатів освітнього процесу, розвитку особистісних якостей його
учасників та їх здатність застосовувати знання, вміння та особистісні характеристики для успішної реалізації професійної діяльності. Ключовими категоріями компетентнісного підходу у системі вищої освіти
виступають компетентності: інтегральні, загально-професійні, спеціально-професійні, особистісно-професійні, сформованість яких одночасно виступає результатом відповідної освітньої діяльності та здатності
особистості успішно здійснювати професійну діяльність.
Одним із важливих складників професійної компетентності майбутніх соціальних працівників виступає
соціальна компетентність, сформованість якої вказує на їх готовність до активної та відповідальної участі
у житті суспільства, здатність до ефективної взаємодії з людьми та надання їм допомоги в адаптації та інтеграції у соціум, встановлення соціальних контактів, вміння розробляти та реалізовувати соціальні програми
та проєкти, створювати соціально здорове середовище. Одним із ефективних засобів набуття соціального
досвіду, на якому ґрунтується процес формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах професійного навчання у закладах вищої освіти, виступає їх активне залучення до волонтерської діяльності, що є важливим напрямом їхньої майбутньої професійної діяльності.
Проблемі формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників присвячені
дослідження багатьох вчених. Так, сутність поняття «соціальна компетентність» проаналізовано у роботах Н. Бібік, М. Гончарової-Горянської, О. Драгайцева, С. Макарова, С. Нікітіної та інших. Я. Баскакова,
О. Гомонюк, О. Леванова, О. Мінькіна, Є. Муніц, А. Рибакова, І. Сидорук та інші присвятили свої дослідження визначенню сутності поняття «соціальна компетентність майбутнього соціального працівника».
Зміст та структура соціальної компетентності розглядаються у працях О. Грибанової, І. Зарубінської,
Л. Лєпіхової М. Лукьянової, О. Овчарук, О. Пометун, Д. Скиби та інших. Проблеми формування соціальної
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компетентності майбутніх фахівців розглянуті у наукових дослідженнях П Бойчук, І. Зарубінської, І. Звєрєвої, А. Капської, Н. Сівак, В. Турчанінової та інші. Проте аналіз наукових джерел показує, що недостатньо
уваги приділено проблемі формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами волонтерської діяльності.
Мета статті – розкриття сутності та особливостей формування соціальної компетентності майбутніх
соціальних працівників засобами волонтерської діяльності.
Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що поняття «компетентність» одне з найуживаніших категорій, що відображає мету та результат освітньої діяльності здобувачів освіти та визначається як здатність,
характеристика, знання та вміння, якість, готовність, сукупність компетенцій, досвід, комплекс соціальних
умінь та навичок, погляди, ставлення, мотиви тощо. У законі України «Про вищу освіту» компетентність –
це «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].
У професійній освіті для окреслення результатів професійної підготовки фахівців найчастіше використовується поняття «професійна компетентність», яке неоднозначно трактується у літературі, проте виступає
обов’язковим елементом державних стандартів та освітніх програм з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів.
Сучасні науковці визначають професійну компетентність соціальних працівників по-різному: як комплекс знань, умінь, ціннісних орієнтирів, психологічних якостей, професійних позицій [3, с. 12–16]; як якісну
характеристику підготовки й готовність до реалізації професійної діяльності [9, с. 56].
Серед основних складників професійної компетентності Л. Тюптя та І. Іванова [9, с. 56] виділяють здатність до діагностики соціальних проблем, розробки та впровадження програм та проєктів, використання
технологій соціальної роботи щодо консультування, профілактики, захисту, представництва, допомоги,
інформування, супроводу клієнтів, впровадження інноваційних технологій у свою методичну, пошукову
та практичну діяльність тощо.
У визначенні структури (компонентів) професійної компетентності у науковій літературі можна простежити два основні підходи, які ґрунтуються на специфіці професійної діяльності фахівців. Перший підхід демонструють вчені, які до компонентів професійної компетентності відносять знання, вміння, досвід,
схильності, мотиви, цінності, здатності, готовності до ефективного здійснення професійної діяльності.
У другому підході компонентами професійної компетентності визначають її види: спеціальну, психологічну,
комунікативну, правову, педагогічну, особистісну, інтелектуальну, соціальну, інформаційну, виробничу, рефлексивну тощо. Кожен з визначених видів має свої особливості через специфіку професійної діяльності.
Узагальнюючи сутність професійної компетентності соціальних працівників, її компоненти та різноманітні характеристики, можна з впевненістю сказати, що соціальна компетентність виступає однією з її важливих складників, яка спрямована передусім на забезпечення ефективної взаємодії між людьми та соціальним середовищем задля допомоги у вирішенні різноманітних соціальних проблем.
Формулюванням дефініції «соціальна компетентність», визначенням її змісту та структури займалася
велика кількість дослідників у різних галузях. Проте, попри серйозні дослідження цієї проблеми, єдиного тлумачення поняття у структурі професійної компетентності майбутніх соціальних працівників сьогодні не існує.
Соціальну компетентність визначають як: особистісне утворення, свідоме вираження особистості, яке
проявляється в її переконаннях, поглядах, стосунках, мотивах, установках на певну поведінку, сформованих
особистісних якостях, які сприяють конструктивній взаємодії [5, с. 241]; універсальну здатність особистості, що інтегрує в собі розуміння соціальної дійсності та наявність соціальних знань та вмінь, необхідних
для результативного розв’язання практичних соціальних завдань [4, c. 19]; інтегровану характеристику особистості, сукупність певних якостей, здібностей, соціальних знань та вмінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які надають можливість індивіду активно взаємодіяти з соціумом,
налагоджувати контакти з різноманітними групами та індивідами, а також брати участь у соціально-значущих проєктах та продуктивно виконувати соціальні ролі [2, с. 8]; набуте інтегроване особистісне утворення,
сукупність соціальних знань, умінь, навичок, досвіду, мотивів діяльності, цінностей і особистісних якостей,
зокрема професійно значущих, та здібностей, які дають змогу майбутньому фахівцю ефективно взаємодіяти
з соціумом, встановлювати контакти з різними соціальними групами, виконувати соціальні ролі, функції
в межах компетенції соціального працівника та в головних сферах діяльності людини [8, с. 177].
Структура та зміст соціальної компетентності неодноразово ставали предметом досліджень багатьох українських та зарубіжних вчених. Узагальнюючи їхні думки та позиції, ми дійшли висновку, що обов’язковими
складниками соціальної компетентності є сукупність соціальних знань, вмінь та досвіду, необхідних людині
для ефективної життєдіяльності, взаємодії у соціальному середовищі та вирішення соціальних проблем.
Також у багатьох дослідженнях наголошено на важливості індивідуально-психологічних властивостей
у структурі соціальної компетентності, серед яких виділяють: емпатійність; самоконтроль; соціальний інтелект; адекватність; самостійність, відповідальність; комунікабельність; суб’єктивність; толерантність тощо.
Зауважимо, що соціальний працівник у своїй професійній діяльності націлений на допомогу іншим
у вирішенні складних життєвих ситуацій та їх успішній адаптації до нових соціальних умов, безконфліктній
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та гармонійній життєдіяльності у певному середовищі, самореалізації, відповідно, сам фахівець має бути
соціально компетентним: досвідченим у вирішенні соціальних проблем, з активною життєвою позицією
успішної та реалізованої особистості, зі сформованими ціннісними орієнтаціями, які утворюються під час
набуття соціального досвіду та відтворюються у професійній та особистісній сфері.
Соціально компетентний соціальний працівник має володіти такими здатностями:
– відповідально ставитися до прийняття рішень, розуміти власні почуття;
– бути впевненим, соціально активним та відповідальним;
– розуміти сутність та специфіку ситуації або проблеми;
– визначати мету, завдання та шляхи їх досягнення найоптимальнішими засобами;
– розуміти прохання та очікування людей, враховувати їх бажання, можливості, права;
– розуміти соціальну дійсність, аналізувати, прогнозувати та передбачати наслідки соціальних процесів
у суспільстві та конкретному середовищі;
– вмотивовано застосовувати соціальні знання та вміння у різноманітних сферах діяльності людини;
– демонструвати гнучкість поведінки у різних соціальних ситуаціях, ефективно виконувати соціальні ролі;
– аналізувати свою діяльність та її наслідки;
– постійно самовдосконалюватися.
Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників здійснюється протягом безперервної професійної підготовки у закладах вищої освіти в процесі аудиторної і позааудиторної роботи, де
остання має значно ширші можливості, оскільки дозволяє залучити студентів до різноманітної соціально
значущої діяльності, зокрема волонтерської.
Волонтерська діяльність, яка у законі України «Про волонтерську діяльність» [7] розглядається як добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання
волонтерської допомоги, є одним із ефективних засобів формування соціальної компетентності майбутніх
соціальних працівників, що дозволяє сформувати необхідні професійно-особистісні якості та властивості
й набути важливого для майбутньої професійної діяльності соціального досвіду.
Потенціал волонтерської діяльності у формуванні соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників можна представити у двох основних аспектах: по-перше, волонтерство впливає на особистість
студента-волонтера, формує стійку систему ціннісних орієнтацій; по-друге, волонтерська діяльність спрямована на оптимізацію соціальної ситуації у суспільстві, дозволяє створити оптимальні умови для прояву
соціальної активності та відповідальності, набути важливого соціального досвіду, відпрацювати технології
соціальної роботи з різними категоріями клієнтів.
Участь у різноманітних волонтерських заходах, як стверджує І. Бех, «дозволяє молоді сформувати образ
майбутньої професійної діяльності та визначити перспективу життєвого шляху, насиченого подіями, творчою працею та масштабними задумами» [1, с. 269].
Волонтерство виступає ефективним засобом фахової підготовки, певною соціальною практикою для
майбутніх соціальних працівників, спрямованою на ознайомлення з діяльністю недержавного сектора
у соціальній сфері, розширення напрямів практичної соціальної роботи, реалізацію авторських соціальних
проєктів, урізноманітнення форм та методів роботи з різними категоріями населення у різних сферах життя.
Функції волонтерської діяльності тісно пов’язані з майбутньою професійною діяльністю соціальних працівників, яка ґрунтується на принципах гуманності, милосердя, добровільності, безкорисливості, законності,
співчуття, поважного ставлення до інших тощо.
Напрями реалізації волонтерської діяльності майбутніх соціальних працівників можуть бути найрізноманітнішими: соціальний (соціальна підтримка незахищених категорій населення, профілактична діяльність щодо попередження та подолання негативних явищ, соціальний супровід та соціальна
допомога особам з інвалідністю), спортивний (допомога в організації та проведенні різних спортивних заходів, залучення до них молоді, пропаганда здорового способу життя), екологічний (природоохоронна діяльність, екологічне просвітництво), культурний (участь у збереженні історичних та культурних пам’яток), а також підтримка різноманітних суспільно значущих програм та їх ініціація відповідно
до викликів часу.
Волонтерська діяльність дозволяє створити багатовимірне соціокультурне середовище розвитку, особистісного та професійного становлення майбутніх соціальних працівників задля освоєння ними соціальної дійсності та реалізації особистої активності та відповідальності, набути соціального досвіду,
комунікативних навичок та сформувати готовність до здійснення активної соціальної допомоги всім, хто
її потребує.
Беручи участь у волонтерській діяльності, майбутні соціальні працівники активно відпрацьовують технологію волонтерської діяльності, вчаться працювати в команді, враховувати інтереси та побажання інших,
відповідально ставитися до обов’язків, найоптимальнішими шляхами з найменшими витратами отримувати
позитивний результат своєї діяльності, аналізувати її та прогнозувати задля вдосконалення.
Узагальнюючи вищевикладене ми з впевненістю можемо виділити основні переваги волонтерської діяльності щодо формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників:
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1) вмотивованість студентської молоді, оскільки вибір виду та змісту діяльності відповідає індивідуальним потребам та інтересам людини;
2) волонтерська діяльність майбутніх соціальних працівників виступає як квазіпрофесійна, бо спрямована на допомогу іншим та є гуманістичною за своєю природою, сприяє розумінню потреб інших людей;
3) волонтерство сприяє розвитку комунікативності майбутніх соціальних працівників, професійна
діяльність яких вимагає високорозвинутих комунікативних та організаторських здібностей, вміння налагоджувати соціальні контакти, конструктивно вирішувати конфлікти;
4) по-четверте, волонтерська діяльність залучає молодь до соціально значущого змістового дозвілля, що
сприяє віддаленню її від негативних явищ, розповсюджених у молодіжному суспільстві;
5) волонтерська діяльність розширює географію практичної соціальної роботи, розкриває широкі можливості для вибору напряму майбутньої професійної діяльності, оскільки студенти беруть участь у заходах,
пов’язаних з різними соціальними інституціями, які можуть виступати майбутнім робочим місцем;
6) волонтерство дозволяє майбутнім фахівцям оволодіти різними способами поведінки, виконувати різні
соціальні ролі, звертатися до різних інституцій, відпрацювати механізми співробітництва з різними недержавними організаціями;
7) волонтерська діяльність сприяє активізації громадянської активності майбутніх соціальних працівників, відкриває широкі можливості для їх самореалізації та самоствердження.
Висновки. Отже, волонтерська діяльність виступає ефективним засобом формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників, яка демонструє результат засвоєння й активного відтворення
майбутнім фахівцем соціально-культурного досвіду через діяльність, комунікації, відносини та сприяє формуванню здатності набувати досвід у вирішенні різноманітних соціальних проблем, ініціювати та активізувати ресурси задля цього, прогнозувати результати, налагоджувати ефективну взаємодію, аналізувати, нести
відповідальність, а також проявляти толерантність та емпатійність до оточуючих.
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Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
Chervonenko K. S. Formation of social competence of future social workers by means of volunteer activity
The article highlights the peculiarities of the formation of future social workers’ social competence by means of volunteer
activity. Basing on the analysis of academic and pedagogical literature, the essence of the concepts «competence», «professional competence» and «social competence» is considered; their content and structure is clarified. It is emphasized that one
of the important components of professional competence of future social workers is social competence which is aimed at ensuring effective interaction between people and the social environment to help solve various social problems. The author reveals
the abilities of a socially competent social worker. There are two main approaches in determining the potential of volunteering
in the formation of future social workers’ social competence: firstly, volunteering affects the personality of a student-volunteer,
forms a stable system of values; secondly, volunteering is aimed at optimizing the social situation in the society, allows you to
create optimal conditions for social activity and responsibility, gain significant social experience, develop technologies of social
work with different categories of clients. It is proved that volunteering is an effective means of professional training of future
social workers, which allows to work out the technique of volunteering activity, taking into account the interests and wishes
of others. The author singles out main advantages of volunteering in the formation of social competence of future social workers. This competence demonstrates in future professionalsthe result of assimilation and active reproduction of socio-cultural
experience through activities, communication, relationships and promotes the ability to gain experience in solving various
social problems, initiating and activating resources for this, predicting the results, establishing effective interaction, analyzing,
being responsible, as well as showing tolerance and empathy to others.
Key words: competence approach, competence, professional competence, social competence, future social workers, volunteering, volunteer activity, socially significant activity.
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Шевченко Л. С., Крижановський А. І., Кириленко Н. М, Кириленко В. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ НА БАЗІ LMS-ПЛАТФОРМИ COLLABORATOR
Сучасний етап вищої освіти в Україні характеризується особливою інтенсивністю та масштабами перетворень,
зумовлених пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних обмежень. Це своєю чергою призвело до переведення освітнього процесу на дистанційну форму. Відповідно, у педагогічній науці на першому місці опинилася проблема створення та використання електронних освітніх систем дистанційного навчання. У статті висвітлено педагогічний досвід створення та використання в освітньому процесі Комунального закладу вищої освіти «Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж» єдиного електронного освітнього середовища, розробленого на базі платформи
дистанційного навчання Сollaborator. Дослідження доводить ефективність створення та впровадження в освітній
процес єдиного електронного освітнього середовища, розробленого на базі системи ДН Collaborator. Виявлено особливості та функціональні переваги цієї системи, що позитивно вирізняють її з-поміж інших наявних на ринку платформ. Доведено, що рівень підготовки майбутніх учителів підвищиться, якщо використовувати в освітньому процесі
елементи єдиного електронного освітнього середовища, розробленого на базі системи ДН Collaborator. Така розроблена система забезпечує управління користувачами, ролями та правами доступу, імпорт та інтеграцію з кадровими
системами, контроль доступу та дій; організацію навчання та контроль успішності студентів, доступ та дії, повну
автоматизацію освітнього процесу; зручність оцінювання успішності здобувачів освіти, ведення електронних журналів успішності та активності студентів в системі; можливість адміністратора співпрацювати з розробниками
системи, повідомляти про неточності в роботі, консультуватися щодо коректного налаштування роботи тих чи
інших модулів; мобільність і комфорт.
Ключові слова: єдине електронне освітнє середовище; дистанційне навчання; Сollaborator; тьютор; користувач;
навчальні модулі.

Пандемія COVID-19 внесла зміни в освітній процес, поставивши питання організації дистанційного
навчання (ДН). Освітні заклади змушені терміново перевести освітній процес на дистанційну форму, що
виявило низку теоретико-методологічних та практичних проблем.
Постала нагальна проблема технічного та програмного забезпечення дистанційного навчання. Великого
значення набула необхідність створення єдиного електронного освітнього середовища (ЄЕОС), що дозволяє
організувати ДН студентів. Створення та впровадження в освітній процес такого середовища потребує вирішення низки теоретико-методологічних та практичних проблем, серед яких важливим є вибір платформи.
Питанню дистанційного навчання присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних дослідників
та педагогів-практиків, в яких підкреслюється зростаюча роль технологій і засобів ДН та необхідність їх
впровадження в освітній процес. Зокрема, впровадженню у педагогічний процес моделей дистанційного
навчання присвячені праці О. Андрєєва, В. Бикова, Ю. Богачкова Р. Гуревича, А. Гуржія, М. Кадемії, В. Кухаренка, Л. Шевченко та інші.
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Також до теоретичних праць, що стосуються дистанційного навчання, відносять монографії В. Гриценка,
Г. Козлакової, С. Кудрявцевої.
Дослідженням проблеми впровадження ДН в освітній процес займаються такі науковці, як Н. Басов,
Н. Жевакін, В. Кобися, Н. Ничкало, А. Хуторський, Б. Шуневич, Г. Яценко.
Вивченню психолого-педагогічних аспектів дистанційного навчання присвятили свої праці В. Долинський, О. Кареліна, Ю. Овод, В. Олійник, А. Семенова, П. Стефаненко.
Мета статті – проаналізувати особливості організації дистанційного навчання студентів у єдиному електронному освітньому середовищі на платформі LMS-платформи Collaborator.
Розглядаючи в рамках дослідження поняття «дистанційне навчання», доходимо висновку, що єдиного
чіткого визначення цієї дефініції у вітчизняній науці ще не запропоновано. У доробках українських та зарубіжних вчених присутні різноманітні тлумачення цього поняття. Так, Б. Шуневич у своїй монографії «ДН
в системі вищої освіти Європи та Північної Америки» [1, с. 152] об’єднує поняття «електронного», «відкритого» та «дистанційного» навчання як взаємозамінні, трактуючи їх як «…сукупність інформаційних технологій, що забезпечують доставку студенту основного обсягу навчального матеріалу; інтерактивну взаємодію
студентів та викладачів у процесі навчання; надання студентам можливості самостійної роботи із засвоєння навчального матеріалу; а також оцінювання їхніх знань та умінь у процесі навчання…» (Б. Шуневич
[1, с. 152]).
Актуальним для нашого дослідження вважаємо тлумачення визначення «дистанційне навчання», представлене О. Андрєєвим [2, с. 33]: «…ДН – це цілеспрямований, організований процес інтерактивної взаємодії суб’єктів та об’єктів навчання між собою та з засобами навчання, причому процес навчання індиферентний до їх просторового розташування та проходить у специфічній педагогічній системі…» (О. Андрєєв
[2, с. 33]).
Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок про те, що організація дистанційного навчання
потребує створення спеціального освітнього простору або ж спеціалізованого електронного освітнього
середовища навчального закладу, яке б об’єднувало всіх суб’єктів і об’єктів інформаційної діяльності
та слугувало базою для освітніх ресурсів. Вважаємо, що створення такого середовища можливе за умови
використання платформи дистанційного навчання Collaborator як одного із варіантів упровадження.
Дослідивши наявні сьогодні платформи ДН, визначаємо, що всі вони мають схожу структуру та ієрархію суб’єктів освітнього процесу, відрізняючись набором функцій та навчальних модулів, таких як системи
контролю успішності, електронні журнали.
У рамках дослідження нами проаналізовано особливості організації ЄЕОС ДН комунального закладу
вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (рис. 1), що організоване на базі LMSплатформи Collaborator [3] ТОВ «Давінту Україна», м. Вінниці, функціонує та удосконалюється в коледжі
з 2017 р.

Рис. 1. Загальний вигляд єдиного електронного освітнього середовища КЗВО «ВГПК» в системі ДН Collaborator

Досліджувана нами система забезпечує:
Управління користувачами, ролями та правами доступу, імпорт та інтеграцію з кадровими системами,
контроль доступу та дій. Тобто ця система є повністю закритою і обмеженою в доступі для певного кола
доданих користувачів (студентів коледжу, викладачів, адміністрації). Особливістю системи в описаному
контексті є те, що користувачі не можуть самостійно зареєструватися і отримати доступ до ЄЕОС КЗВО
ВГПК. Реєстрацію та управління ролями всіх користувачів у системі Collaborator здійснює винятково адміністратор. Кожен із користувачів, реєструючись, надає адміністратору пакет необхідних даних (чітко прописаний для кожного з суб’єктів освітнього процесу), після чого отримує унікальний логін та пароль для
входу в систему (рис. 2) [4, с. 84].
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Рис. 2. Управління користувачами єдиного електронного освітнього середовища КЗВО ВГПК в системі Collaborator

Таке рішення, на нашу думку, є доцільним, оскільки дозволяє налаштувати внутрішню, корпоративну
мережу взаємодії в освітньому процесі, яка своєю чергою буде повністю захищеною від стороннього впливу.
Організацію навчання та контроль успішності студентів, доступ та дії, повну автоматизацію освітнього процесу [4, с. 85]. У системі наявні внутрішні засоби поетапного подання навчального матеріалу різних типів, засоби організації практикумів, внутрішні тестові системи, налаштований модуль звітності. Таким чином, досліджувана платформа дозволяє здійснювати автоматизоване
навчання шляхом налагодження покрокового доступу здобувачів освіти до структурованих навчальних матеріалів. Особливість Collaborator-а полягає в тому, що студенти отримують доступ лише до
певних частин матеріалу, призначених викладачем. Студент не має доступу до всіх освітніх ресурсів, їм доступні лише певні порції навчального матеріалу (у системі – курси), призначені тьютором
(викладачем) (рис. 3).

Рис. 3. Призначення завдання конкретній групі користувачів єдиного електронного освітнього середовища КЗВО ВГПК,
організованого в системі Collaborator

Описана особливість, на нашу думку, дозволяє студентам не «потонути» серед потоку навчальних матеріалів, ретельно виконуючи поставлені завдання. Окрім того, модель організації навчального контенту
в Collaborator-і передбачає чергування навчального матеріалу і різних форм контролю успішності (тести,
завдання-практикуми) [5]. Це дозволяє актуалізувати знання та здійснювати тематичне оцінювання. Зауважимо також, що в запропонованій моделі організації навчального контенту студенти можуть переходити
(отримувати доступ) до виконання наступного завдання в курсі лише виконавши попереднє. Такий підхід
передбачає виконання завдань поетапно і не перевантажує студентів.
Зручність оцінювання успішності здобувачів освіти, ведення електронних журналів успішності
та активності студентів у системі. У Collaborator-і наявний спеціалізований модуль, що дозволяє викладачам та адміністрації навчального закладу контролювати активність та успішність студентів, а також інтенсивність роботи в системі всіх суб’єктів освітнього процесу. Завдяки цій опції користувач, залежно від ролі
в системі (тьютор / адміністратор), може контролювати навчальну діяльність студентів, регулювати їх вза-
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ємодію. Такий підхід суттєво підвищує зацікавленість суб’єктів освітнього процесу в активній взаємодії
в системі, а також забезпечує прозорість оцінювання.
Особливої уваги заслуговує робота Collaborator-а в режимі перевірки засвоєння навчальних матеріалів
студентами. Зокрема, внутрішня система тестів розроблена таким чином, що в процесі їхнього виконання,
окрім часового обмеження, студенти обмежені також у діях в мережі Інтернет. Для прикладу, при відкриванні сторонньої вкладки у браузері за умови відкритого і розпочатого тесту, останній автоматично анулюється і зараховується студентам до числа провалених. Окрім того, робота облікових записів регламентована
в системі таким чином, що один обліковий запис може бути активний в системі лише з одного пристрою, що
унеможливлює одночасне відкриття тесту і теоретичного матеріалу [4, с. 85].
Можливість адміністратора співпрацювати з розробниками системи, повідомляти про неточності
в роботі, консультуватися щодо коректного налаштування роботи тих чи інших модулів (рис. 4).

Рис. 4. Чат адміністратора системи ДН Collaborator із розробниками

Варто також відзначити можливість окремих доопрацювань платформи розробниками залежно від
потреби конкретної організації. Інтерфейс системи дистанційного навчання Collaborator налаштовується
розробниками у стильовому оформленні замовника. Така опція дозволяє гармонійно інтегрувати систему
ДН, наприклад, у структуру офіційного веб-сайту закладу [5] (рис. 5).

Рис. 5. Інтеграція системи ДН Collaborator у структуру офіційного сайту КЗВО «ВГПК»

Мобільність і комфорт. Система ДН працює на всіх сучасних пристроях, адаптується під планшети
та смартфони, для роботи достатньо браузера та доступу до мережі Інтернет [4, с. 85].
Експериментальна робота з організації та впровадження ЄЕОС КЗВО »ВГПК», розробленого на базі
системи ДН Collaborator триває з 2017 року. Аналізуючи власний педагогічний досвід організації освітнього процесу в описаній системі, нами було визначено переваги використання системи ДН на базі LMS
Collaborator:
– доступ до значних масивів інформації;
– швидкий та надійний доступ до даних;
– можливість зв’язку в реальному часі;
– збереження інформації в електронному вигляді;
– можливість зберігати величезні обсяги інформації;
– автоматизація роботи;
– реалізація інтерактивного середовища [4, с. 86]).
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З 2017 року викладачами коледжу неодноразово проводилися дослідження ефективності використання
єдиного електронного освітнього середовища КЗВО »ВГПК», розробленого на базі системи ДН Collaborator.
Викладачами кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, було проведено дослідження
ефективності практичного використання описаного освітнього середовища.
Гіпотеза нашого дослідження полягала у припущенні, що рівень підготовки майбутніх учителів підвищиться за рахунок використання в освітньому процесі елементів ЄЕОС КЗВО «ВГПК», розробленого на
базі системи ДН Collaborator.
З метою підтвердження сформульованої гіпотези нами було проведено експеримент у чотирьох академічних групах (21-Ш(б), 22- Ш(б), 31-Ш(б), 32-Ш(б), здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр початкової
освіти» спеціальності 013 «Початкова освіта». Як критерій для аналізу рівня навчальних досягнень обох
груп ми взяли поточні семестрові оцінки і, використовуючи методи математичної статистики, визначили,
наскільки значима різниця оцінок між експериментальними і контрольними групами, чи можна прирівняти
ці групи як такі, що мають однаковий рівень знань з предмету. Для забезпечення вірогідності результатів
дослідження було використано критерій Стьюдента [6, c. 208].
В експериментальній групі навчання проводилося з використанням ЄЕОС КЗВО »ВГПК», розробленого
на базі системи ДН Collaborator, а в контрольній – з використанням традиційних засобів і методів. Під час
контрольного зрізу на завершальному етапі експерименту підтвердилась наша гіпотеза. Контрольні завдання
в обох групах були однаковими, але успішність їх вирішення помітно відрізнялась за якістю і швидкістю
виконання. Це дає право вважати, що використання в освітньому процесі запропонованої моделі ЄЕОС на
базі системи ДН Collaborator є ефективним.
Висновки. Проведене дослідження доводить ефективність створення та впровадження в освітній процес
ЄЕОС, розробленого на базі системи ДН Collaborator. Окрім того, виявлено особливості та функціональні
переваги системи ДН Collaborator, що позитивно вирізняють її з-поміж інших, наявних на ринку платформ.
У рамках дослідження було описано педагогічний досвід створення та використання ЄЕОС комунального
закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», розробленого на базі системи ДН
Collaborator. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у подальшому доопрацюванні запропонованого
нами середовища, а також поглибленому теоретичному та практичному вивченні можливостей підготовки
майбутніх учителів із застосуванням елементів єдиного електронного освітнього середовища, розробленого
на базі системи ДН Collaborator.
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Shevchenko L. S., Kryzhanovskyi A. I., Kyrylenko N. M, Kyrylenko V. V. Organization and peculiarities of
application the distance learning system based on the LMS-platform collaborator
The current stage of higher education in Ukraine is characterized by a special intensity and scale of transformations caused
by the COVID-19 pandemic and the introduction of quarantine restrictions on the activities of educational institutions. This,
in turn, led to the transition of the educational process of to distance learning. Accordingly, in pedagogical science in the first
place arose the problem of building and application electronic educational systems for distance learning. The article highlights
the pedagogical experience of building and application in the educational process of the Municipal Institution of Higher Education «Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College» a single electronic educational environment, developed on the basis
of the distance learning platform Collaborator. The research proves the effectiveness of the creation and implementation in
the educational process of a single electronic educational environment developed on the basis of the DN Collaborator system.
Features and functional advantages of this system are revealed, which positively distinguish it from other platforms available on
the market. It is proved that the level of training of future teachers will increase due to the application in the educational process
of elements of a single electronic educational environment, developed on the basis of the DN Collaborator system. This developed
system provides management of the users, roles and access rights, import and integration with personnel systems, access control
and actions; organization of training and control of students' progress, access and actions, full automation of the educational
process; convenience of evaluating the success of students, keeping electronic journals of achievements and activities of the students in the system; the ability of the administrator to cooperate with the system developers, to report inaccuracies in the work, to
consult on the correct configuration of certain modules; mobility and comfort. The study proves the effectiveness of the creation
and implementation of the EEU in the educational process, developed on the basis of the DN Collaborator system.
Key words: unified electronic educational environment; Distance Learning; Сollaborator; tutor; user; training modules.
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Шолох О. А.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті представлений теоретичний аналіз змісту та структури проблеми формування комунікативної культури майбутніх психологів. Глобальні зрушення у всіх сферах діяльності суспільства, викликані активізацією напрямів
комунікації та інформаційного обміну, дедалі більше привертають увагу вчених-філософів, культурологів, соціологів
і представників інших соціальних наук.
Акцент на проблемі комунікації зумовлений як логікою сучасного етапу історичного розвитку людства, так і внутрішньою логікою розвитку філософії , психології та педагогіки. Авторка статті переконливо доводить, що культура
як глобальна комунікація дозволяє не тільки пасивно споживати різноманітні символічні форми, а й продукувати нові
на основі реальності та індивідуального досвіду. Звідси й виникає потреба у дослідженні та введенні в науковий обіг
понять із детальним тлумаченням їх методологічних та науково-педагогічних базисів. Одним із таких понять, яке
нині зайняло чільне місце, є «комунікативна культура майбутнього психолога» як інтегральне явище, яке здатне поєднувати в собі лінгвістичний, психологічний та педагогічний зміст.
У статті розкриті компоненти комунікативної культури майбутнього фахівця, визначені об’єктивні фактори, які
впливають на формування комунікативної культури майбутнього психолога, обґрунтовано класифікацію форм мовної
комунікації за різними критеріями. Визначено основні функції комунікативної культури психолога, спрямованої на кваліфіковану допомогу у навчанні, вихованні та розвитку особистості. Авторкою статті використано методику «Діагностика психологічних труднощів спілкування». На основі отриманих за методикою даних складений профіль психологічних труднощів спілкування у студентів. У статті наголошується, що одним із основних завдань освіти на сучасному
етапі є виховання комунікативної культури, отже, активної творчої діяльності усіх учасників освітнього процесу.
Ключові слова: культура, комунікативна культура, майбутній психолог, професійна підготовка, функції, зміст,
структура формування комунікативної культури.

Проблемою ефективної трансформації економічного, політичного, світоглядного, ціннісного буття українського суспільства ХХІ століття стає розвиток освіти, переосмислення усіх форм, методів та технологій
транслювання знання. Поступовий розвиток духовної сфери сучасного суспільства тісно пов’язаний з установленням пріоритету загальнолюдських цінностей, осягнення й осмислення яких неможливе без усвідомлення сутності та значення загальнолюдської культури в широкому змісті цього поняття. Важливу роль
у процесі удосконалення загальнолюдської культури відіграє комунікативна культура.
Комунікація в педагогіці зводиться до інформаційного, технологічного, мовленнєвого аспекту означення
спілкування як суто технологічного засобу передачі інформації. З іншого боку, вона сприймається як щось
таке, що не може бути визначальним у педагогічному процесі, як матерія, яка є нейтральною відносно сутності, змісту, цінностей педагогічної науки.
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Комунікативна культура належить до основних видів культури i надає можливість людині пізнавати себе
та інших через головне джерело культури – спілкування. Комунікативна культура сучасних студентів вищої
школи розглядається як один з показників рівня фахової підготовки майбутнього спеціаліста. Соціалізація майбутніх фахівців у суспільних відносинах залежить значною мірою від культури комунікації, вміння
досягти цілей у контактах з іншими людьми. Підготовка майбутніх психологів здебільшого має характер
формальний і являє собою набір освітніх дисциплін, часто не пов’язаних між собою логікою культури. Як
наслідок, здійснюється в основному фахова та загальнопедагогічна підготовка, а культурологічний її складник часто залишається поза належною увагою.
Методологічні та методичні проблеми гуманітарної культурологічної освіти в університетах активно
розглядають учені – філософи і педагоги різних країн світу та України зокрема. Основний масив праць, присвячених проблемам культурологічної освіти та культурологічної підготовки майбутніх психологів, характеризує методологічні засади формування майбутнього спеціаліста як фактор готовності до професійної,
суспільно-політичної та соціокультурної діяльності, що визначає соціальну зрілість фахівця.
Комунікативна культура майбутнього спеціаліста формується в процесі професійної підготовки. Комунікативні процеси у навчанні вивчали Ю. Бутенко, М. Каган, І. Зимняя, В. Кан-Калик, Ф. Кузін, І. Зязюн,
Л. Савенкова. Комунікативну культуру як складник професійної компетенції студентів досліджували
В. Сухомлинський, К. Гірц, М. Коул, Дж. Брунер, К. Нельсон.
Професійно-педагогічну комунікацію як феномен педагогічної діяльності досліджували Н. Волкова,
О. Гойхман, С. Мусатов; комунікативна лінгвістика як форма комунікації висвітлюється такими науковцями,
як Ф. Бацевич, Н. Бабич, А. Барташев, Г. Почепцов, Е. Тарасов.
Проблема професійної комунікативної культури майбутнього психолога розглядається у працях А. Асмолової, О. Бондаревської, О. Бондарчук, О. Брюховецької, О. Виговської, В. Леві, А. Кан-Калика, Л. Карамушки, Д. Карнегі, С. Максименка та інші.
Розкриттю аспектів комунікативних умінь присвячено багато наукових доробків, зокрема таких дослідників, як К. Гірц, М. Коул, Дж. Брунер, К. Нельсон. Проте треба відзначити, що питання особливостей комунікативної культури майбутнього психолога вивчене недостатньо.
Метою статті є обґрунтування особливостей змісту та структури формування комунікативної культури
майбутніх психологів у процесі професійної підготовки.
Об’єктивними факторами, які впливають на формування комунікативної культури майбутнього психолога, є загальносвітові тенденції в освіті, соціально-філософські проблеми культури, стан системи освіти
та якість освітніх послуг, культура освітнього закладу, престижність професійної діяльності психолога
в суспільстві. Суб’єктивні фактори – загальна культура і мотивація особистості, яка отримує психологічну
освіту, соціальна психологічна практика.
Європейський простір вищої освіти демонструє розмаїття національних культур і мов, національних
систем, типів інституцій, профілів підготовки і навчальних планів. І саме культура як багатофункціональна система і спосіб організації суспільного, групового та індивідуального життя через її різноманітні
і взаємопов’язані функції має значні можливості впливу на вищу освіту. Адже у цей перехідний період,
«у якому головним стає беззмістовність, світоглядний розлад й одночасно новий зміст», особлива відповідальність лягає на освіту, система якої повинна зберегти духовно-культурні цінності людини й ствердити
нові [7].
Дослідження зарубіжної, вітчизняної філософії, психології та педагогіки засвідчує, що такою ідеєю
є комунікація, передусім онтологічна (смислова) комунікація або комунікативність, яка в концептуальному, парадигмальному, теоретичному, гносеологічному планах актуалізується в понятті «комунікативний підхід» [9].
До найважливіших компонентів комунікативної культури майбутнього фахівця відносять такі вміння:
потреба у спілкуванні; уміння встановлювати контакт у наявній ситуації з бажаними або необхідними
з погляду справи партнерами; уміння створити ситуацію співробітництва або спілкування з конкретними
людьми; уміння знайти теми для розмови в різних ситуаціях; уміння вибрати адекватні способи взаємодії
в діловому або емоційному спілкуванні у процесі життєвої та професійної діяльності [2].
Натомість поняття «комунікативна культура» логічно пов’язує визначення сутності спілкування (взаємодія, стосунки, відносини, контакти, обміни тощо) в певну систему, визначає спілкування як цілісне суспільне і духовне, зокрема психологічне і моральне утворення. Крім того, визначення комунікації за допомогою категорії культури суттєво відрізняє її сучасне значення від технократичного, згідно з яким комунікацію
розглядають лише як мережу каналів, якими передається певна інформація. В цьому значенні комунікативна
культура близька за змістовим визначенням до комунікативної етики, системи моральних принципів, норм
і цінностей, які покликані надавати як міжособистісним, так і загальносуспільним взаєминам гуманістичного значення.
Вітчизняний науковець Л. Пономаренко виокремлює в структурі комунікативної культури майбутнього
фахівця такі основні складники: 1) індивідуально-особистісний, компонентами якого є індивідуальні особливості особистості (темперамент, характер, здібності, інтелектуально-пізнавальна сфера, екстравертованість / інтровертованість та інші) та її життєві надбання (ідеали, установки, цінності, моральні якості,
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етичні норми); 2) мотиваційно-вольовий, який охоплює потребно-мотиваційний (потреби в пізнанні й самопізнанні, в оцінці інших людей, у спілкуванні, самоствердженні, самовдосконаленні, самовираженні; мотивація досягнення успіху й уникнення невдач; спрямованість особистості на своє «Я», на комунікативний
контакт, на справу) та емоційно-вольовий компоненти (самоконтроль, емоційна стійкість, емоційна культура (культура прояву емоцій), уміння уникати конфлікту або ефективно виходити з нього); 3) соціальнокомунікативний, який включає соціально-психологічний (емпатія, сприйняття себе та інших, уміння бути
потрібним, рефлексивність, усвідомлення соціальної ролі й манери поведінки, узгодженої з цією роллю)
та індивідуально-комунікативний компоненти (взаємозв’язок, взаєморозуміння; уміння встановлювати
й підтримувати контакт, зворотній зв’язок; мовна компетентність, культура мислення і мови, мовленнєва
активність; комунікативні знання, уміння та навички). Зазначені складники структури взаємодоповнюють
один одного та впливають на якість комунікативної культури майбутнього фахівця [8].
Формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів як умови соціалізації вимагає одночасного
розвитку усіх її показників, що має забезпечити складання загальної моделі орієнтації особистості у динамічних суспільних відносинах. Комунікативна культура майбутнього психолога є одним із вирішальних
чинників у налагодженні соціальних, професійних контактів та попередженні різного роду конфліктів засобом самовираження власної позиції у даній ситуації за допомогою переконання, мови і мовлення.
Процес комунікації складається з окремих актів, через які реалізуються основні функції комунікації:
мотиваційна – пов’язана з успішністю мотивації до комунікацій у процесі професійної діяльності; інформативна – пов’язана з обміном інформацією та науковим аналізом змісту інформаційних повідомлень; емотивна – пов’язана з емоційними переживаннями; фактична – пов’язана із встановленням контактів [6].
Комунікативну культуру майбутнього психолога характеризує: побудова взаємин на основі моральноетичних вимог до професійної діяльності; доброзичливе ставлення до оточуючих у поєднанні з вимогливістю
та об’єктивністю; формування відповідального ставлення майбутніх психологів до навчальної діяльності,
своєчасна підтримка студентів, яким потрібна допомога; опора на вимоги, адекватні розумовим та фізичним
можливостям студентів, їхнім нахилам і потребам; сприяння формуванню позитивної мотивації творчого
ставлення студентів до занять, своєчасна оцінка їхньої діяльності з використанням сучасної системи оцінювання; виразність і яскравість почуттів, певна вимогливість, уміння керувати власними емоціями.
Специфічні особливості комунікативної діяльності майбутнього психолога і вимоги, що висуваються
цією діяльністю до його особистості, дозволяють конкретизувати зміст і складники комунікативної культури. Багатоаспектність її змісту зумовлює і багатокомпонентність її структури, яка містить такі складники:
світоглядний: система поглядів, переконань, знань і цінностей педагогів, етичних і естетичних норм; мотиваційний: мотиви комунікативної поведінки, комунікативні установки, професійна спрямованість; комунікативний: комунікативні вміння і навички (вербальні і невербальні), культура і змістовність мовлення; емоційно-вольовий: емпатія, тактовність, витримка, толерантність вчителя, почуття гумору; конструктивний:
адекватне сприйняття і самооцінка, комунікативно-рефлексивні здібності, здатність прогнозувати розвиток
взаємостосунків і взаємодії з учнями [10].
Комунікативна культура майбутнього психолога є не лише показником професійних якостей, які він
здобуває, а й фактором, що впливає на його визнання в освітньому середовищі. Опанування майбутнім
психологом комунікативної культури на належному рівні є одним із вирішальних чинників ефективності
професійної і особистісної комунікації. Високий рівень комунікативної культури майбутнього фахівця
забезпечується його організаторськими вміннями (організувати процес спілкування, враховуючи ситуацію,
мотив і мету спілкування, правильно розуміючи партнера; викликати і підтримувати інтерес до спілкування,
поступово досягаючи своєї мети); інформативними (викласти інформацію в монологічній або діалогічній
формі доступними для адресата лексичними засобами, синтаксичним, інтонаційним оформленням); перцептивними (словом і ділом впливати на партнерів, переконувати їх, схиляти на свій бік); контрольно-стимулюючими вміннями (оцінювати діяльність співрозмовника на кожному етапі спілкування, підсилювати його
прагнення до подальшого спілкування, аналізувати власну мовленнєву діяльність) та інші [3].
Провідну роль у досягненні психологом комунікативної мети відіграють вербальні засоби комунікації
(мова, мовлення). Мовні знаки, будучи довільними за своєю формою стосовно реалій, які вони позначають, завжди мотивовані культурою. Вербальні компоненти – найважливіші складники комунікативного акту,
оскільки саме вони в нормальному (неспеціалізованому) міжособистісному спілкуванні виступають основними носіями значень (смислів) повідомлень. Вербальні компоненти – засоби мовного коду, тобто слова,
словосполучення, речення, тексти, за допомогою яких передається інформація [1].
Мовлення – основний, але не єдиний спосіб спілкування. За допомогою спілкування передаються емоції, ставлення співрозмовників один до одного і до змісту розмови. Це є невербальні засоби спілкування.
Невербальні засоби спілкування доповнюють і підсилюють, а іноді й замінюють засіб вербальної комунікації – слово. Психолог завдяки міміці і жестам партнера повинен відчувати і розуміти його психологічний стан і залежно від цього будувати комунікацію, використовуючи невербальні засоби спілкування,
плавтику, міміку, пантоміміку. Невербальні компоненти – елементи комунікативного коду, які мають
немовну (але знакову) природу і разом із засобами мовного коду слугують для створення, передавання
і сприйняття повідомлень [1].
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На наше переконання, від педагогічної ефективності мови й мовлення психолога залежить його професійне й особистісне самоствердження.
Своєю чергою комунікативна культура майбутнього психолога складається з володіння мовними та мовленнєвими кодами спілкування, індивідуальних особливостей з її почуттями, думками, діями, що співвідносяться з соціальними ситуаціями та доцільністю у повсякденній і професійній практиці. Це дозволяє
виділити у складі комунікативної культури майбутнього вчителя іноземної мови два головних компоненти –
мовну та мовленнєву культуру.
Мовна культура (культура спілкування) – це набір стратегій поведінки, які накопичені попереднім досвідом спілкування та використовуються індивідом для досягнення зазначених цілей під час спілкування,
а мовленнєва культура є інструментом самореалізації особистості у контактах з іншими людьми [5].
Сучасні дослідники класифікують форми мовної комунікації за різними критеріями: залежно від форми
втілення засобів мовного коду (зовнішнє, внутрішнє); за засобом взаємодії між комунікантами (монологічне, діалогічне, полі логічне); з урахуванням специфіки каналів комунікації (безпосередня та опосередкована комунікація); залежно від функцій та змісту повідомлення (побутове, наукове, офіційно-ділове, естетичне); за способом організації (стихійне, організоване); за сферами спілкування або стосунків комунікантів
(дружнє, антагоністичне (суперників), офіційне) [5].
Мовну культуру майбутніх спеціалістів характеризують такі показники: вміння слухати, досвід планування, стратегічне мислення, здатність ясно мислити в умовах стресової ситуації, особиста проникливість,
самовпевненість, здатність до об’єктивного аналізу та самоаналізу, здатність до класифікації та розподілу
знань, внутрішнє прагнення досягти мети, натхнення, образне мислення, здатність до ризику, наполегливість у досягненні мети, націленість на самоосвіту, вміння переконувати, а також жести, зовнішній погляд,
загальне враження, швидкість реакції на репліку партнера у ході комунікації [4].
В основі комунікативних процесів народжується і сприймається мовлення у конкретному контексті
й ситуації. Мовленнєва культура майбутніх психологів передбачає наявність умінь професійно, змістовно,
зв’язно, стилістично грамотно висловлювати свої думки, вільно, комунікативно виправдано користуватися
мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення, що є однією з найважливіших умов їх соціалізації [3].
Мовленнєва культура майбутнього психолога є складником його комунікативної культури, спрямованої
на навчання, виховання й розвиток особистості. Основними її функціями в педагогічній діяльності є: комунікативна – встановлення і регуляція взаємовідносин між педагогом і тими, хто навчається, забезпечення
гуманістичної спрямованості розвитку студентів; психологічна – створення умов для забезпечення психологічної свободи студентів, прояву індивідуальної своєрідності їх особистості; зняття соціальних утисків,
які заважають цьому; пізнавальна – забезпечення повноцінного сприймання інформації студентами, формування в них особистісного, ціннісного ставлення до знань; організаційна – забезпечення раціональної
організації навчально-практичної діяльності студентів.
Також виділяють такі додаткові функції: розвиваючу, інформаційну, регулятивну, емоційну.
Реалізація програми професійної підготовки майбутнього психолога включає знання та вміння, які характеризують мовленнєву культуру майбутнього спеціаліста: з теорії комунікації та оволодіння вміннями ефективної комунікативної взаємодії; вміння пов’язані з різними видами мовленнєвої діяльності й опанування
комунікативно значущих для майбутніх психологів труднощів професійного спілкування.
На основі отриманих за методикою «Діагностика психологічних труднощів спілкування» даних складено профіль психологічних труднощів спілкування у студентів психологічного профілю магістратури, де
ЕМ – експресивно-мовні особливості спілкування; СП – соціально перцептивні особливості професійного
спілкування; СЗ – стосунки звернення партнерів один до одного у процесі професійного спілкування; НВ –
навички організації взаємодії у спілкуванні; ОУ – «умови спілкування» (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм психологічних труднощів спілкування у студентів психологічного профілю магістратури
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Визначено, що найбільші труднощі у процесі формування професійної комунікативної культури у студентів психологічного профілю виникають внаслідок звернення партнерів один до одного у спілкуванні;
навичок організації взаємодії у процесі спілкування і експресивно-мовної особливості спілкування.
Особливості комунікативної культури майбутнього психолога передбачають формування культури мови,
що супроводжується шляхом вдосконалення мовної, комунікативної, культурознавчої компетенції, культури
фахового спілкування, розвитку вмінь слухати, розуміти й аналізувати позицію співбесідника, вироблення
власного бачення проблеми тощо.
Висновки. Таким чином, комунікативна культура майбутнього психолога містить світоглядний, мотиваційний, комунікативний, емоційно-вольовий, конструктивний складники, представляючи собою складну
багатокомпонентну систему, реалізація якої передбачає особистісно-орієнтовану спрямованість психологічної взаємодії професорсько-викладацького складу та студентського загалу ЗВО.
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Sholokh O. A. Formation of a communicative culture of the future psychologists in the process of professional
training
The article presents a theoretical analysis of the content and structure of the problem of forming the communicative culture of future
psychologists. Global shifts in all spheres of society, caused by the intensification of communication and information exchange, are
increasingly attracting the attention of philosophers, cultural scientists, sociologists and representatives of other social sciences.
The emphasis on the problem of communication is due to both the logic of the modern stage of the historical development
of mankind and the internal logic of the development of philosophy, psychology and pedagogy. The author of the article convincingly proves that culture as a global communication allows not only to passively consume various symbolic forms, but also to
produce new ones based on reality and individual experience. Hence the need arises for the study and introduction of concepts
into scientific circulation with a detailed interpretation of their methodological and scientific-pedagogical bases. One of such
concepts, which has now taken a prominent place, is the «communicative culture of the future psychologist» as an integral phenomenon that can combine linguistic, psychological and pedagogical meaning.
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The article reveals the components of the future specialist's communicative culture, certain objective factors influencing
the formation of the future psychologist’s communicative culture, and justifies the classification of forms of speech communication according to various criteria. The main functions of the psychologist’s communicative culture, aimed at qualified assistance
in teaching, education and personal development, have been determined. The author of the article used the methodology «Diagnostics of psychological difficulties in communication». Based on the data obtained by the methodology, a profile of psychological difficulties in communication among students was compiled. The article notes that one of the main tasks of education
at the present stage is the upbringing of a communicative culture, therefore, the active creative activity of all participants in
the educational process.
Key words: culture, communicative culture, future psychologist, professional training, functions, content, structure of communicative culture formation.
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Якименко С. І.
СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЯК ПРОЦЕС ТА ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ
СВІТОГЛЯДУ ДИТИНИ 5–8 РОКІВ
У статті автором розглядається проблема необхідності формування світосприйняття як процесу і основи для
розвитку світогляду дитини 5–8 років. Обґрунтовано актуальність цієї проблеми та визначено сутність «світосприйняття» як складника багаторівневої структури світогляду. Розглянуто світосприйняття дитини 5–8 років через призму формування світогляду та цілісної картини світу, здійснено аналіз психолого-педагогічних основ розв’язання зазначеної проблеми.
Акцентовано увагу на усвідомленні дитиною свого ставлення до об’єктів і до навколишнього світу загалом як до
цінностей, заради яких розгортається її діяльність, та яке породжує особистісний сенс цієї діяльності, що співвідноситься з потребами, мотивами, установками, цілями й ідеалами особистості. У результаті узагальнення вітчизняних
і зарубіжних досліджень визначено поняття «світосприйняття дитини» як цілісність щодо стійких моделей поведінки, відчуття, мислення, сприйняття навколишнього світу, властивих окремій дитині; досліджено зміст поняття
«світогляд», яке вчені тлумачать: як засіб визначення власної позиції особистості стосовно всіх життєво важливих
явищ і подій; як інтегральне духовне утворення, що спонукає особистість до практичної дії, до певного способу життя та думки; як певне утворення в психіці людини, що включає в себе психологічний механізм співвіднесення цінностей
різних об’єктів, і систему критеріїв-еталонів їх оцінки; як систему найбільш загальних уявлень про світ загалом й місце людини в цьому світі зокрема. Зазначено, що формування світогляду починається з самого раннього дитинства
та відбувається паралельно з розвитком свідомості. Розкрито зміст поняття «суб’єктивність світогляду» особистості, що полягає у формуванні не лише цілісного погляду на світ, а й узагальненого уявлення про саму себе, розуміння
і переживання свого «Я», своєї індивідуальності, своєї особистості. Зроблено висновок, що у вітчизняній психологопедагогічній науці недостатньо розроблена проблема формування основ світосприйняття у дітей 5–8 років, відсутній
єдиний підхід до визначення змісту та структури зазначеного процесу.
Ключові слова: світогляд, образ світу, цілісна картина світу, світосприйняття, багаторівнева структура, розвиток, освітній процес, пізнання, відчуття, враження, інтегральне духовне утворення, цінності.

Процеси гуманізації, будучи визначальними тенденціями модернізації сучасної освіти, виявили необхідність виховання гнучкої динамічної особистості, яка прагне жити в нових, змінних умовах, бути активним
суб’єктом пізнавальної діяльності, готовим до безперервного процесу саморозвитку і самовдосконалення
протягом усього життя. Сучасна психолого-педагогічна наука й практика вдосконалення процесу формування та розвитку підростаючої особистості пов’язують його з особистісно орієнтованим підходом до
дитини, який має на меті істотно гуманізувати освітній процес, наповнювати його високими морально-духовними переживаннями, затвердити відносини справедливості й поваги до дитини, максимально розкрити її
потенційні можливості, стимулювати її до особистісно розвиваючої творчості.
В умовах сьогодення досить гостро постає питання формування високоосвіченої особистості дитини,
готової до розв’язання складних життєвих ситуацій, висловлення своєї думки й власної життєвої позиції.
Навколишня реальність постає перед дитиною у формі певної картини світу, сприймаючи яку на основі
певних знань, уявлень, вражень від навколишнього середовища, вона виокремлює для себе найважливіше.
У кожної дитини вибудовується власне світосприйняття, яке відповідає соціальному буттю, життю, яке вона
проживає у закладі дошкільної освіти, в школі та сімейному колі. Успішність процесу формування цілісної
картини світу дитини 5–8 років великою мірою залежить від того, наскільки вчасно й компетентно педагог
допоможе дитині засвоїти й переосмислити навколишній світ, настільки емоційнішим, яскравішим буде входження дитини в систему взаємовідносин з навколишньою дійсністю та тим продуктивніше буде здійснюватися процес формування основ світосприйняття у неї.
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Розкриття сутності феномену «світосприйняття» як складника рівневої структури світогляду потребує
ґрунтовного аналізу зазначеного поняття. Вивченню вікових і соціокультурних особливостей світосприйняття
присвячують свої дослідження вітчизняні і зарубіжні вчені: Л. Виготський, Б. Гершунский, І. Дубова, І. Кон,
М. Мід, Ж. Піаже, В. Шубінська та інші. У педагогіці пошуком форм, методів і прийомів виховання світогляду
особистості приділяли увагу С. Гончаренко, І. Зубков, Р. Карпинська, Ю. Мальований, Є. Паладянц.
Метою статті є розкриття сутності світосприйняття як процесу і основи для розвитку світогляду дитини
5–8 років.
Сучасна система освіти спрямована на формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням про картину світу, з розумінням глибини її зв’язків, явищ і процесів [17].
Римський клуб закликав світову педагогічну спільноту до «оновлення освіти, формування холістичного
світогляду, планетарної цивілізації, головним пунктом якої є цілісний світогляд, який формується разом
з картиною світу» [17].
Для світогляду характерне усвідомлення суб’єктом свого ставлення до об’єктів і до навколишнього світу
загалом як до цінностей, заради яких розгортається його діяльність, та яке породжує особистісний сенс
цієї діяльності, що співвідноситься з потребами, мотивами, установками, цілями й ідеалами особистості.
Саме з цієї причини в будь-якому суспільстві ціннісні орієнтації, на яких базуються світосприйняття і світогляд як елементи багаторівневої системи саморегуляції поведінки особистості, є предметом виховання, що
розуміється як процес і результат взаємодії людини і середовища. Педагогічна категорія «світосприйняття»
як засіб опису та осмислення особистісних, соціальних, культурно-історичних і власне освітніх феноменів
за своєю суттю є інтегративною, багаторівневою структурою, що відображає індивідуальне і соціальнотипологічне в ставленні до внутрішнього і зовнішнього світу людини у всьому різноманітті форм і способів
прояву цього відношення.
Проблема становлення світосприйняття у дитини 5–8 років має важливе значення для педагогіки, яка
ставить своїм завданням сформувати і розвинути у вихованців не лише конкретні знання, а й загальне розуміння світу природи, суспільства і самої людини, що живе в цьому світі. Повною мірою у дитини ще не
сформована цілісна система поглядів, відносин, розуміння природного і навколишнього світу, власного «Я».
Світосприйняття як процес пізнання й осмислення світу дитиною може включати різноманітні етапи,
періоди, спрямованості. По-перше, світосприйняття є цілісним процесом, який включає свідоме і несвідоме
в психіці і поведінці дитини, тому правильніше говорити про становлення світосприйняття дитини в процесі освіти і життєдіяльності. Психологи розглядають сприйняття як цілісне зображення предметів та явищ
під час їхнього безпосереднього впливу на органи чуттів. Сприйняття у дитини виникає лише за умови
безпосередньої дії об’єктів на аналізатори. Перехід від відчуттів до сприймань є складнішим і точнішим
їхнім зображенням. На думку М. Варій, «сприйняття не зводиться до суми окремих відчуттів, хоча й передбачає їхню наявність у зображенні дійсності, а залежить від певних відношень, що існують між відчуттями,
взаємозв’язок яких своєю чергою залежить від зв’язків і відношень між якостями, властивостями, різними
частинами, які є складовою предметів і явищ. Крім відчуттів, сприйняття завжди залежить від попереднього
досвіду дошкільника, який виражається у вигляді уявлень і знань» [3]. Сприймаючи вихідну інформацію від
навколишнього світу й соціуму, дитина виражає її через власне світосприйняття.
Отже, сприйняття є цілісним відображенням у психіці дитини предметів і явищ навколишнього середовища під час їхньої безпосередньої дії на органи чуття. Варто зазначити, що в кожне сприйняття входить
і відтворений минулий особистий досвід, і осмислення сприйнятого, а також актуальні почуття та емоції. На
переконання Є. Синьової, сприйняття слід розглядати як вияв аналітико-синтетичної роботи мозку, що виникає внаслідок безпосередньої дії об’єкта на аналізатори й не вичерпується враженнями, які отримуються
в цей момент, а ще й активізуються минулі враження, попередній досвід [11].
У сприйнятті дитини світ людей, речей, явищ наповнюється певним значенням і включається в різні відношення, створює осмислені ситуації, свідками й учасниками яких є сама дитина. Як зазначає О. Кононко,
процес сприйняття старшими дошкільниками навколишньої дійсності є осмисленим, оскільки передбачає
необхідність прийняття рішення, прояву здатності сконцентрувати увагу на певному об’єкті чи явищі, спостерігаючи за ним, аналізуючи його особливості, усвідомлюючи комплекс одержаних відчуттів, висловлюючи своє враження. У процесі практичного ознайомлення дитини з властивостями предмета (явища), його
розглядання, дотику до нього, експериментування з ним й активної внутрішньої діяльності завдяки власним
враженням народжується конкретний образ [6].
З філософського погляду процес пізнання розглядається як процес творчої діяльності дитини з освоєння
дійсності, що формує знання про неї (включаючи й знання про саму людину), на основі яких виникають цілі
й мотиви людських дій. У філософському енциклопедичному словнику пізнання викладається як процес
здобуття, накопичення та систематизації знань про природу, суспільство, людину та її внутрішній світ [13].
Процес пізнання в узагальненій формі є процесом взаємодії суб’єкта й об’єкта, за якої дитина є активною стороною процесу, оскільки вона обирає об’єкт, визначає мету дослідження, спрямовує на об’єкт свої
пізнавальні здатності й зображує, трансформує й відтворює його у своїй свідомості у вигляді чуттєвих або
раціональних образів, понять і суджень. Основою дитячого пізнання, на думку О. Кононко, є, по-перше, спостереження під час безпосереднього контакту дитини й об’єкта через органи відчуття та сприймання, що дає
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первинну інформацію про об’єкт; по-друге, мислення та розум, які опосередковують об’єкт і осмислюють
його через відчуття і сприймання, що складає механізм генерування знання про навколишній світ [6].
У контексті зазначеного вище важливими елементами особистісної структури є ціннісні орієнтації, які
закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань, знань і уявлень та які відмежовують істотне і важливе від несуттєвого. Сукупність сформованих, усталених ціннісних орієнтацій утворює
структуру, що забезпечує стійкість особистості, наслідування певного типу поведінки і діяльності, зумовлених мотивацією дитини відповідно до її потреб та інтересів. Розрив внутрішніх ціннісних структур особистості, суперечності в ціннісній структурі призводять до нестійкості особистості, необхідності пошуку
нових ціннісних смислів.
Саме в зазначений період життя дитина особливо схильна до впливу соціального і культурного оточення,
а потреба пошуку ідентичності, адекватної ціннісної основи провокують її до активного експериментування
із зовнішнім оточенням. Дитина може випробувати свої можливості, пізнати себе, змінюючи оточення,
впливаючи на нього, що дає їй необхідну інформацію про власні можливості, уточнює образ «Я», сприяє
формуванню реалістичних життєвих позицій.
Дослідники відзначають, що специфіка дії ціннісних орієнтацій полягає в тому, що вони функціонують
не лише як способи раціоналізації поведінки, їх дія поширюється не тільки на зовнішні структури свідомості, а й на ті, які зазвичай називають підсвідомими структурами, пов’язані зі світосприйняттям індивіда.
Дослідниця І. Баєва зазначає, що суперечливість в структурі світосприйняття, в ціннісних орієнтаціях
породжує непослідовність в поведінці та є ознакою інфантилізму, який проявляється в домінуванні зовнішніх стимулів у внутрішній структурі особистості [1].
У результаті узагальнення вітчизняних і зарубіжних досліджень поняття «світосприйняття дитини» тлумачимо як цілісність щодо стійких моделей поведінки, відчуття, мислення, сприйняття навколишнього світу,
властивих окремій дитині. У світосприйнятті дитини відображаються способи сприйняття світу та специфічні механізми соціалізації у певному культурному або соціальному середовищі. На думку І. Дубова, зміст
світосприйняття може полягати в когнітивній сфері і може визначатися перш за все семантичними категоріями і знаннями, якими володіє особистість. У сукупності з віруваннями знання складають уявлення
про навколишній світ, задаючи спільно з домінуючими потребами та архетипами колективного несвідомого
ієрархію цінностей [5].
Поєднуючи в собі складну сукупність ціннісних відносин людини до навколишньої дійсності, образ світу
інтегрує всі властивості і якості особистості, об’єднує їх у єдине ціле, визначає соціальну орієнтацію, особистісну позицію, тип громадянської поведінки та діяльності. Засобом визначення власної позиції людини
стосовно всіх життєво важливих явищ і подій є світогляд [4, с. 44].
Як стверджують Л. Губерський, І. Надольний, В. Андрущенко, саме «світогляд є тим інтегральним духовним утворенням, яке спонукає особистість до практичної дії, до певного способу життя та думки» [12, с. 7].
Дослідник І. Зубков акцентує увагу на ролі світогляду як генеральної програми життєдіяльності людини
[10, с. 76].
На переконання В. Черноволенка та В. Щербініна, світогляд є «системою найбільш загальних уявлень
про світ у цілому й місце людини в цьому світі» [16, с. 11].
Дослідниця Ю. Хайрулліна акцентує увагу на вихованні філософсько-світоглядної культури, оскільки
саме вона покликана забезпечити розвиток цілісної особистості, здатної свідомо ставитися як до оточуючого її світу, так і до самої себе, до світоглядного вибору, орієнтованого на загальнолюдські й національні
цінності [14, с. 6].
На переконання В. Хмелько, «світогляд людини є певним утворенням в її психіці та включає в себе
психологічний механізм співвіднесення цінностей різних об’єктів, і систему критеріїв-еталонів їх оцінки».
У зв’язку із зазначеним вище автор зазначає, що «основними і найзагальнішими функціями світогляду особистості є оцінка всього, що відображає психіка людини, його інтеграція в узагальненій моделі «Світ і «Я»,
«де світ представлено у системі співвіднесення цінностей такого індивіда» [15].
Такий напрям детермінації вченими поняття «світогляд» з погляду системного підходу вказує на те, що
зазначений феномен є, очевидно, надсистемним, домінантним утворенням стосовно багатьох інших характеристик особистості.
Вікове новоутворення «світогляд» з’являється в дошкільному віці та отримує свій подальший розвиток
у шкільному віці. На переконання М. Лісіної, «вже в перші місяці життя розпочинається той процес, який
завершується появою світогляду в істинному розумінні слова», що доводить велику значущість проблеми
розвитку світогляду у дітей як найбільш важливої якості гармонійної особистості [9, с. 302].
Дослідниця Т. Басанова вважає, що формування світогляду починається з самого раннього дитинства,
оскільки узагальнення індивідуального досвіду і спроба висловити його у вигляді загальних закономірностей спостерігається практично одночасно з оволодінням мовою [2]. У цьому сенсі формування світогляду
відбувається паралельно з розвитком свідомості. Як відзначає Д. Леонтьєв, початкове слабодиференційоване і невідрефлексоване світовідчуття змінюється в процесі розвитку більш ясним і стійким світосприйняттям, усвідомленим світорозумінням і потім, зазнаючи якісних зрушень у підлітковому і юнацькому віці,
емпіричним і теоретичним світоглядом, пов’язаним з особистісною ідентичністю [7; 8].
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У світогляді особистості проявляється єдність зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного.
Суб’єктивність світогляду полягає в тому, що у дитини формується не лише цілісний погляд на світ,
а й узагальнене уявлення про саму себе, розуміння і переживання свого «Я», своєї індивідуальності, своєї
особистості.
Висновки. Таким чином, вивчення наукових джерел дозволяє відзначити, що у вітчизняній психологопедагогічній науці недостатньо розроблена проблема формування світосприйняття у дитини 5–8 років, відсутній єдиний підхід до визначення змісту та структури зазначеного процесу, залишаються маловивченими
питання потенційних можливостей освітнього процесу в формуванні світогляду особистості.
Перспективи подальшого наукового пошуку пов’язані з проведенням та узагальненням діагностики
сформованості основ цілісного світосприйняття у дітей 5–8 років.
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Yakymenko S. I. World perception as a process and basis for the development of the world view of a child
5–8 years old
In the article the author considers the problem of the need to form a worldview as a process and basis for the development
of the worldview of a child 5–8 years. The urgency of this problem is substantiated and the essence of «world perception» as
a component of multilevel structure of world outlook is defined. The world perception of a child of 5–8 years is considered
through the prism of formation of world outlook and holistic picture of the world, the analysis of psychological and pedagogical bases of the decision of the specified problem is carried out. Emphasis is placed on the child’s awareness of his attitude
to objects and the world as a whole as the values for which his activity unfolds, and which generates a personal meaning
of this activity, which correlates with the needs, motives, attitudes, goals and ideals of the individual. As a result of generalization of domestic and foreign research, the concept of «child’s worldview» is defined as a whole in relation to stable patterns
of behavior, feelings, thinking, perception of the world around the individual child; the meaning of the concept of «worldview»
is studied, which scientists interpret: as a means of determining one’s own position of the individual in relation to all vital phenomena and events; as an integral spiritual formation that motivates the individual to practical action, to a certain way of life
and thought; as a certain formation in the human psyche, which includes the psychological mechanism of correlation of values
of different objects, and a system of criteria-standards for their evaluation; as a system of the most general ideas about the world
as a whole and the place of man in the world. It is noted that the formation of worldview begins in early childhood and occurs
in parallel with the development of consciousness. The meaning of the concept of «subjectivity of the worldview» of the individual is revealed, which consists in the formation of not only a holistic view of the world, but also a generalized idea of oneself,
understanding and experiencing one’s «I», one’s individuality, one’s personality. It is concluded that in the domestic psychological and pedagogical science the problem of forming the basics of world perception in children 5–8 years old is insufficiently
developed, there is no single approach to determining the content and structure of this process.
Key words: worldview, image of the world, holistic picture of the world, worldview, multilevel structure, development, educational process, cognition, feelings, impressions, integral spiritual education, values.
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студент магістратури Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та
мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
galyna.elhatri@gmail.com
кандидат соціологічних наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри
соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
i.yevdokimova@karazin.ua
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
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кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії, фахових методик
та технологій дошкільної освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
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Винницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
val19kir83@gmail.com
кандидат педагогічних наук, викладач-методист кафедри інформатики та інформаційних
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та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»
irinakozlovska476@gmail.com
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Криворізького державного
педагогічного університету
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Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
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Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
0666078677@ukr.net
кандидат педагогічних наук, докторант, доцент кафедри філософії і освіти дорослих
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n.levchenkod@gmail.com
аспірант кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
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Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
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доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної та початкової освіти
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
antonina_mok@ukr.net
кандидат психологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
maluma@ua.fm
старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії Національної гвардії
України
mudrik.elena@gmail.com
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка
n.mulyar.81@ukr.net
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
V.V.Oboznyy@npu.edu.ua
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри української і зарубіжної
літератури та методик викладання Університету Григорія Сковороди у Переяславі
lilia_regi@ukr.net
аспірантка кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
pinigina200396@gmail.com
кандидат педагогічних наук, професор кафедри олімпійського і професійного спорту ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
spartak_lg@ukr.net
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки
вищої школи Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний
університет»
olena.popadych@uzhnu.edu.ua
кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
prosina.olga.v@gmail.com
кандидат педагогічних наук доцент кафедри туризму Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
Romanenkoov@ukr.net
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національної
академії Національної гвардії України
ksansanna70@gmail.com
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її
викладання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, докторант
кафедри стилістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Swirid@i.ua
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки
розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини
lifeisgood81@ukr.net
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних
факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
savka68@meta.ua
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здобувачка вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» Маріупольського
державного університету
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обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка
figolnata@ukr.net
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка
tan_u@ukr.net
аспірант кафедри спортивних дисциплін Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
Dezert1993@ukr.net
кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри лінгвістики Донбаського інституту
техніки та менеджменту ЗВО Міжнародний науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая
khoroshajlo@gmail.com
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи
Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради
kschervonenko@ukr.net
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
zolotaslava@ukr.net
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Винницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського
l.shevchenko@vspu.edu.ua
викладач кафедри педагогіки, методики викладання історії та суспільних дисциплін
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
osholoh72@gmail.com
кандидат педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри початкової освіти
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