
ISSN 2311-5491

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Серія 5

Педагогічні науки: 
реалії та перспективи

Випуск 78

Видавничий дім
«Гельветика»
2020



УДК 37.013(006)
     Н 34

ФАХОВЕ ВИДАННЯ 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 886  
від 02.07.2020 р. (додаток 7) (педагогічні науки, соціальна робота)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23508-13348 ПР від 03.08.2018 р.

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази  
Index Copernicus International (Республіка Польща)

Офіційний сайт видання: www.chasopys.ps.npu.kiev.ua

Схвалено рішенням Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова
(протокол № 6 від 24 грудня 2020 року)

Редакційна колегія:
Биковська О. В. – доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри позашкільної освіти, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
Борисов В. В. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики навчання, 

Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
Гевко І. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, 

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Захаріна Є. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного 

та адаптивного виховання, Класичний приватний університет;
Кивлюк О. П. – кандидат педагогічних наук, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

методології науки та міжнародної освіти, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова;

Луценко І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методик та технологій 
дошкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Макаренко Л. Л. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем 
і технологій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Марусинець М. М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології, 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Савенкова Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Слабко В. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (головний редактор);

Смирнова І. М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної 
роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія;

Хижна О. П. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професор кафедри теорії 
та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова;

Андрушкевич Фабіан – доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет, Польща;
Конрад Яновський – PhD, ректор, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, Польща;

Мудрецька Ірена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти, Опольський 
університет, Польща.

© Автори статей, 2020
© Редакційна рада і редакційна колегія серії, 2020ISSN 2311-5491

Н 34

УДК 37.013(006)

У статтях розглядаються результати теоретичних досліджень і експериментальної роботи з питань педагогічної 
науки; розкриття педагогічних, психологічних та соціальних аспектів, які обумовлюють актуалізацію поставленої 
проблеми і допоможуть її вирішувати на сучасному етапі розвитку освіти.

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення  
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових 
праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 78. – Київ :  
Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 278 с.



ISSN 2311-5491

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

NAUKOWYI CHASOPYS
NATIONAL PEDAGOGICAL

DRAGOMANOV UNIVERSITY

Series 5

Pedagogical sciences:
reality and perspectives

Issue 78



UDC 37.013(006)
     Н 34

PROFESSIONAL EDITION 
By Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No 886

dated 02.07.2020 (annex 7) (pedagogical sciences, social work)

The State Committee for Television and Radio-Broadcasting of Ukraine 
Certificate of state registration of print media Series КВ 23508-13348ПР dated 03.08.2018

The journal is included in the international scientometric database  
Index Copernicus International (the Republic of Poland)

Official web-site: www.chasopys.ps.npu.kiev.ua

Approved by the Decision of Academic Council of National Pedagogical Dragomanov University 
(Minutes No 6 dated December 24, 2020)

Editorial board:
Bykovska O. V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Extracurricular 

Education, M.P. Dragomanov National Pedagogical University;
Borysov V. V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy 

and Teaching Methods, Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy;
Hevko I. V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Computer Technologies Department, 

Volodymyr Hnatyuk Ternopil State Pedagogical University;
Zakharina Ye. A. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Chair of Theoretical 

Foundations of Physical and Adaptive Education, Classical Private University;
Kyvliuk O. P. – Candidate of Pedagogical Sciences, Doctor of Philosophy, Professor, Head 

of the Department of Methodology of Science and International Education, 
M.P. Dragomanov National Pedagogical University;

Lutsenko I. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Chair of Methods and Technologies 
of Preschool Education, M.P. Dragomanov National Pedagogical University;

Makarenko L. L. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor, Department of Information Systems 
and Technologies, M.P. Dragomanov National Pedagogical University;

Marusynets M. M. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor, Department of Pedagogy 
and Psychology, M.P. Dragomanov National Pedagogical University;

Savenkova L. V. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director of the Scientific Library, 
M.P. Dragomanov National Pedagogical University;

Slabko V. M. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Adult Education Department, 
M.P. Dragomanov National Pedagogical University (Editor in Chief);

Smyrnova I. M. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical 
Work, Danube Institute of the National University of Odessa Naval Academy;

Khyzhna O. P. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department Professor 
of the Department of Theory and Methods of Music Education, Choral Singing 
and Conducting, M.P. Dragomanov National Pedagogical University;

Andrushkevych Fabian – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor, Opole University, Poland;
Konrad Janowski – PhD, Rector, University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland;

Mudrecka Irena – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Special Education Department, 
Opole University, Poland.

Н 34

© Authors of articles, 2020
© Editorial Board and Editorial Council, 2020ISSN 2311-5491

NAUKOVYI CHASOPYS NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY. Series 5.  
Pedagogical sciences: realias and perspectives. Сollection of research articles / the Ministry of Education  
and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University. – Issue 78. – Kyiv :  
Publishing House «Helvetica», 2020. – 278 p.

UDC 37.013(006)

The articles deal with the results of theoretical studies and experimental work on pedagogical science; the disclo-
sure of pedagogical, psychological and social aspects that cause actualization of the problem and help it to be solved 
at the present stage of education development of education.

The articles were checked for plagiarism using the software StrikePlagiarism.com developed by the Polish company 
Plagiat.pl.



5

УДК 331.45
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.01

Абільтарова Е. Н.

ЦІЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

У статті порушується проблема формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охо-
рони праці. Встановлено, що важливим завданням побудови педагогічної системи формування культури безпеки профе-
сійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці є визначення і обґрунтування цілей навчальної діяльності учнів. 

Мета статті – проектування та обґрунтування цілей формування культури безпеки професійної діяльності у май-
бутніх інженерів з охорони праці. 

На основі методу систематизації та узагальнення наукових знань представлено теоретичний аналіз наукових 
публікацій щодо побудови дерева цілей і етапів його проектування. Автором запропоновано такі рівні цілей: гене-
ральна ціль (рівень держави), стратегічна ціль (рівень вищого навчального закладу), тактичні цілі (рівень конкретних 
навчальних дисциплін). Визначено, що генеральна ціль відображає планований результат запропонованої методичної 
системи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці; стратегічна 
ціль спрямована на формування у майбутніх інженерів з охорони праці мотиваційно-ціннісних орієнтирів у безпеці, 
професійній компетентності в галузі охорони праці. 

На основі узагальнення практичного досвіду описано тактичні цілі, серед яких виділено такі: нормативна, іденти-
фікаційна, методична, організаційно-технічна, комунікативна, моніторингова. Зроблено висновок, що виділені стра-
тегічні і тактичні цілі сприяють реалізації компетентнісного підходу та професійній підготовці інженерів з охорони 
праці, спрямованій на поглиблення і вдосконалення працеохоронних знань, вмінь і навичок, необхідних для здійснення 
безпечної професійної діяльності. 

Ключові слова: культура безпеки, професійна діяльність, професійна підготовка, інженер з охорони праці, цілі 
навчання, методика охорони праці.

Важливим завданням побудови педагогічної системи формування КБПД у майбутніх інженерів з охо-
рони праці є визначення і обґрунтування цілей навчальної діяльності учнів. Цілепокладання як філософ-
ська категорія є основою будь-якої людської діяльності, воно розглядається як процес постановки деяким 
суб’єктом цілей і завдань для себе або для інших суб’єктів. У загальному випадку цей процес багато разів 
повторюється. Результатом процесу цілепокладання є мета – планований підсумок подальшої діяльності 
суб’єкта. Діяльність, яка позбавлена мети, непродуктивна [4, с. 3]. 

Питанням педагогічного цілепокладання свої роботи присвятило чимало вітчизняних і зарубіжних 
вчених (С. Батишев, В. Беспалько, Б. Блум, О. Коваленко, І. Лернер, О. Новіков, Н. Нічкало, В. Радкевіч, 
А. Хуторський). Аналіз літературних джерел показує, що мета визначається як ідеальне, уявне передбачення 
результату діяльності, де як безпосередній мотив мета спрямовує і регулює людську діяльність [2]. 

Результати аналізу наукової літератури демонструють різні підходи вчених до методів побудови цілей, 
одним із яких є «дерево цілей», що є упорядкованою ієрархією цілей, яка характеризує їх підпорядкованість 
і внутрішні взаємозв’язки. Дерево цілей має ієрархічну структуру, отриману шляхом поділу основної мети 
на підцілі [7, с. 210].

Н. Вересов виділив сім етапів у постановці цілей: прояснення подробиць (аналіз ситуації і виявлення 
результатів досягнення мети); з’ясування можливостей (виявлення умов і засобів досягнення цілей); при-
йняття рішень про те, що потрібно; вибір одного або кількох можливих напрямів; уточнення мети; встанов-
лення часових меж; контроль досягнень [1]. 

О. Коваленко в методиці професійного навчання виділила три рівні цілеутворення: глобальний, етапний, 
оперативний. На глобальному (стратегічному) рівні цілеутворення, заснованому на стандартах освіти, здій-
снюється педагогічна інтерпретація суспільно-державного замовлення і побудова моделі особистості учня. 
На етапному рівні глобальна мета диференціюється в тактичні цілі, які включають цілі гуманітарних, соці-
ально-економічних, фундаментальних дисциплін, цілі професійної підготовки, цілі професійно-орієнтова-
ної підготовки. Рівень оперативного цілеутворення передбачає вивчення окремих тем і розділів дисциплін, 
які конкретизуються в цілях окремих уроків [3, с. 144].

Для нашого дослідження особливого значення набуває таксономія Б. Блума, який запропонував класи-
фікацію (таксономію) мисленнєвої поведінки від простого відтворення фактів до процесу аналізу і оцінки. 
Розроблена ним класифікація цілей має ієрархічну шестирівневу структуру, яка включає такі категорії 
навчальних цілей у когнітивній області: рівень знання, рівень розуміння, рівень застосування, рівень ана-
лізу, рівень синтезу, рівень оцінки [5, с. 7].

В аспекті нашого дослідження привертає увагу монографічна робота В. Радкевич, яка у процесі побудови 
системи професійного навчання в закладах професійно-технічної освіти художнього профілю виділила такі 
рівні цілей [8, с. 336]: 
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1) загальна ціль, яка полягає у забезпеченні культурно-освітнього ідеалу, заявленого суспільством, 
художнім виробником на основі оволодіння цінностями духовної культури, національного мистецтва, досві-
дом художньої діяльності, а також розвитку професійно важливих якостей, необхідних для особистісної 
і професійної реалізації та самореалізації майбутніх фахівців;

2) підцілі, які забезпечують розвиток компетентнісного, освітнього, виховного та розвивального компо-
нентів, тісно пов’язаних між собою;

3) комплекс стратегічних цілей (компетентнісна, функціональна, технологічна, діяльнісна, комуніка-
тивна, освітня цілі);

4) проміжна ціль професійної підготовки фахівців художніх промислів і ремесел, спрямована на навчання 
сучасним художнім технологіям;

5) оперативні цілі, які реалізовуються на кожному теоретичному і практичному занятті, в позаурочний час. 
Нам імпонує підхід цілеутворення М. Михнюк, яка для розвитку професійної культури викладачів спе-

ціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю виділила стратегічні 
цілі (довгострокові), тактичні цілі (проміжні) і оперативні цілі (результат на поточний період). Стратегічні 
цілі окреслені загальними цілями освіти та задаються ззовні, вони відображають об’єктивні потреби сус-
пільства, визначають як вихідні, так і кінцеві результати практико-педагогічної діяльності викладачів спеці-
альних дисциплін, забезпечують вирішення комплексу компетентнісних, технологічних та особистісно-роз-
вивальних задач. 

Тактичні цілі – це конкретизація стратегічних задач у реальному професійно-педагогічному процесі 
ПТНЗ, які відповідають тому чи іншому етапу стратегічної задачі й спрямовуються на вдосконалення цін-
нісної нормативної, дидактичної, методичної, фахової та інших культур, що є складниками професійної 
культури. Оперативні цілі реалізуються у процесі повсякденної професійно-педагогічної діяльності викла-
дачів спеціальних дисциплін будівельного профілю, в тому числі при підготовці до уроків, виховних заходів 
[6, с. 209–214].

Розглянуті вище теоретичні положення щодо проблеми цілепокладання в педагогічній науці заклали 
фундамент нашого дослідження, в якому були визначені такі рівні побудови цілей формування культури без-
пеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці: генеральна мета (рівень держави), стра-
тегічна мета (рівень вищого навчального закладу), тактичні цілі (рівень конкретних навчальних дисциплін). 

Генеральна ціль відображає планований результат запропонованої методичної системи формування куль-
тури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Вона викликана потребами 
суспільства в забезпеченні безпечних і нешкідливих умов праці, в збереженні життя і здоров’я працівників 
у процесі трудової діяльності. Генеральна мета збігається з потребами суспільства і вимогами ринку праці 
щодо підготовки інженерів з охорони праці з високим рівнем культури безпеки. 

Стратегічна ціль спрямована на формування у майбутніх інженерів з охорони праці мотиваційно-цінніс-
них орієнтирів у безпеці, професійної компетентності в галузі охорони праці, розвиток у них професійно-
важливих і особистісних якостей, необхідних для виконання різних завдань професійної діяльності. Страте-
гічна мета реалізується в таких підцілях: мотиваційно-ціннісній, компетентнісній, розвиваючій. 

Мотиваційно-ціннісна стратегічна ціль формування культури безпеки професійної діяльності у майбут-
ніх інженерів з охорони праці передбачає наповнення освітнього процесу професійної підготовки інженерів 
з охорони праці мотиваційними цінностями і потребами в області безпеки. У процесі реалізації цієї мети 
майбутні інженери з охорони праці повинні чітко усвідомлювати важливість вивчення міжнародних стан-
дартів управління в галузі охорони праці, необхідність оволодіння видами діяльності щодо забезпечення 
захисту від професійних ризиків, попередження виробничого травматизму, виявлення порушень законодав-
ства про охорону праці та вимог безпеки. 

Компетентнісна стратегічна ціль базується на компетентнісному підході, який передбачає формування 
у майбутніх інженерів з охорони праці професійної компетентності в галузі охорони праці, що є комплексом 
професійних знань, умінь, навичок, компетенцій, досвіду професійної діяльності. Реалізація цієї мети на 
етапі підготовки бакалаврів здійснюється через зміст комплексу дисциплін, які включають працеохоронний, 
організаційно-управлінський, правовий, ергономічний, здоров’язберігаючий, комунікативний компоненти. 
На етапі підготовки магістрантів вказана вище мета розкривається шляхом структурування спеціального 
курсу «Культура безпеки професійної діяльності» за допомогою лекційних, лабораторних, практичних 
занять, самостійної діяльності студентів. 

Розвиваюча стратегічна ціль спрямована на розвиток у майбутніх інженерів з охорони праці професійно-
особистісних якостей і здібностей, необхідних для набуття навичок, що характеризуються високим рівнем 
культури безпеки професійної діяльності. Майбутній інженер з охорони праці повинен виконувати обов’язки 
професійної діяльності з урахуванням підвищених вимог безпеки і розвитку усвідомленої культури безпеки 
у персоналу, бути відповідальним, дисциплінованим, самоорганізованим, виконавчим, обов’язковим, прин-
циповим у прийнятті рішень, вимогливим до персоналу в питаннях дотримання і виконання норм безпеки.

У процесі наукового пошуку і дисертаційних досліджень ми обрали нормативну, ідентифікаційну, мето-
дичну, організаційно-технічну, комунікативну, моніторингову цілі. Розглянемо більш детально їх сутнісні 
характеристики. 
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Нормативна ціль спрямована на оволодіння майбутніми інженерами з охорони праці системою 
знань щодо нормативно-правового забезпечення в галузі охорони праці, трудового законодавства, 
гігієни праці та виробничої санітарії, електробезпеки та пожежної безпеки. Нормативна мета закла-
дає вміння щодо застосування законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці під час роз-
робки захисних заходів від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що призводять до вироб-
ничих травм, а також вміння з аналізу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на поліпшення 
умов праці.

Ідентифікаційна ціль передбачає формування у майбутніх інженерів з охорони праці знань і вмінь з іден-
тифікації шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу. Під час здій-
снення цього виду діяльності студенти повинні вміти визначати, передбачати і оцінювати небезпеки й ризики 
для здоров’я працівників; оцінювати стан виробничого травматизму на основі аналізу статистичних показ-
ників; виявляти порушення законодавства про охорону праці та нормативних вимог на об’єкті виробництва; 
визначати причини і обставини нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, встановлювати види 
подій і кваліфікацію нещасного випадку; оцінювати ефективність заходів щодо попередження виробничого 
травматизму, збереження здоров’я працівників, удосконалення охорони праці. 

Методична ціль виражена в здатності інженера з охорони праці здійснювати діловодство, оперативно-
методичне керівництво роботою з охорони праці. Необхідно зазначити, що методична робота інженера 
з охорони праці пов’язана з підготовкою проектів наказів з питань охорони праці, розробкою локальних 
актів підприємства, оформленням і належним зберіганням документації з питань охорони праці, складан-
ням звітності з охорони праці за встановленими формами, підготовкою і організацією семінарів, конкурсів 
з питань охорони праці, забезпеченням підрозділів підприємства нормативно-правовими актами з охорони 
праці та інформуванням працівників і керівників структурних підрозділів підприємства про зміни законо-
давства про охорону праці. 

Організаційно-технічна ціль вимагає від майбутніх інженерів з охорони праці знань і вмінь з організа-
ції системи управління охороною праці на підприємстві та технічної експлуатації обладнання, інструмен-
тів, пристосувань, будівель, споруд. До основних завдань реалізації цієї мети ми віднесли такі: організація 
та забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві; організація атестації 
робочих місць за умовами праці; утримання будівель, споруд виробничого обладнання, інструментів, при-
стосувань у належному стані; забезпечення їх безпечного обслуговування, своєчасного проведення обсте-
жень їх технічного стану, проведення планово-попереджувального ремонтів; забезпечення працівників засо-
бами індивідуального захисту та організація їх зберігання, прання, хімчистки, знежирення, а також ремонт 
і заміна; організація належного безпечного стану території підприємства, внутрішніх доріг і пішохідних 
переходів, а також належної експлуатації транспортних засобів, спеціальної техніки, засобів зв’язку та пере-
дачі інформації; раціоналізація робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, 
створення санітарно-гігієнічних і санітарно-побутових умов для працівників.

Моніторингова ціль. Враховуючи, що одним із видів трудової діяльності інженера з охорони праці 
є здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці і станом умов праці, то до типових завдань 
цього виду діяльності ми віднесли контроль за виконанням запланованих заходів з профілактики вироб-
ничого травматизму та поліпшення умов праці; систематичну перевірку виробничих систем, приміщень, 
обладнання на відповідність вимогам безпеки праці; контроль за станом виробничого середовища, пра-
вильною ідентифікацією факторів виробничого середовища і трудового процесу, станом здоров’я пра-
цівників. 

Комунікативна ціль. У процесі вирішення завдань професійної діяльності інженер з охорони праці здій-
снює взаємодію з різними підрозділами організації, комітетом з охорони праці або уповноваженими осо-
бами з охорони праці, органами громадського контролю з охорони праці, органами державного нагляду 
і контролю за дотриманням вимог з питань охорони праці, Фондом соціального страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійних захворювань, органами виконавчої влади, а також сприяє співпраці 
працівників у сфері охорони праці, передачі та обміну інформацією в галузі охорони праці. 

Під досягненням комунікативної цілі формування культури безпеки професійної діяльності у майбут-
ніх інженерів з охорони праці ми розуміємо їх готовність до культурного і професійного спілкування, 
яка передбачає наявність вмінь здійснювати комунікації в різних її видах; уважно слухати свого спів-
розмовника; працювати в команді; аргументовано висловлювати свої думки; вмінь ведення переговорів; 
грамотного використання технологій ділової взаємодії в управлінській практиці; вирішення конфліктних 
ситуацій. 

Висновки. Необхідно зробити висновок, що встановлені нами цілі спрямовані на систематичне форму-
вання культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Крім того, виділені 
стратегічні і тактичні цілі сприяють реалізації компетентнісного підходу та професійній підготовці інжене-
рів з охорони праці, спрямованим на поглиблення і вдосконалення працеохоронних знань, вмінь і навичок, 
необхідних для здійснення безпечної професійної діяльності. Певні цілі створюють умови для розвитку 
самосвідомості особистості студента і підвищення рівня його відповідальності за своє здоров’я та життя 
у процесі праці. 
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Abiltarova E. N. Goals of forming professional safety culture of future occupational safety and health engineers
This article touches upon the problem of formation of the culture of safety of professional activity among future occupational 

safety and health engineers. It has been established that an important task of building the pedagogical system forming the culture 
of professional activity safety among future occupational safety and health engineers is to determine and substantiate the goals 
of educational activities of students. The purpose of the article is to design and substantiate the goals of forming the culture 
of safety of professional activity among future engineers on occupational safety and health. 

On the basis of the method of systematization and generalization of scientific knowledge, theoretical analysis of scientific 
publications regarding the construction of a tree of goals and the stages of its construction is presented. 

The author suggests the following levels of goals: general goal (state level), strategic goal (higher educational institution 
level), and tactical goals (level of specific academic disciplines). It has been determined that the general goal reflects the planned 
result of the proposed methodological system of formation of the safety culture of professional activity of future occupational 
safety and health engineers; the strategic goal is aimed at the formation of motivational and value orientations in safety, 
professional competence in the field of labor protection among future occupational safety and health engineers. 

Based on the generalization of practical experience, tactical goals are described and characterized, among which the following 
are highlighted and defined: normative, identification, methodological, organizational and technical, communicative, 
monitoring. It is concluded that the identified strategic and tactical goals contribute to the implementation of a competency-
based approach and professional training of occupational safety and health engineers aimed at deepening and improving labor 
protection knowledge, skills and abilities necessary for the implementation of safe professional activities.

Key words: safety culture, professional activity, professional training, occupational safety and health engineer, training 
objectives, occupational safety and health methodology.
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АНАЛІЗ ФОНЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ  
ЯК СКЛАДНИКА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ТЮРКОЛОГІВ

Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в освітній системі Україні, вимагають від студентів постійного роз-
ширення їхніх теоретичних і практичних знань і навичок. Для отримання гідної позиції у суспільстві студент повинен 
бути висококваліфікованим фахівцем. Значну роль у цьому відіграє його мовна підготовка.

На сучасному етапі розвитку мовної освіти все більше уваги приділяється навчанню турецької мови. Для вивчення 
усіх аспектів турецької мови у студента повинен бути сформований певний «багаж» лінгвістичних термінів. Окрему 
роль серед них посідає фонетична термінологія як складник когнітивного компоненту фонетичної компетентності 
майбутніх філологів-тюркологів.

Фонетична термінологія турецької мови – це цілісність, яка об’єднує одноструктурні компоненти та словосполу-
чення-терміни, що позначають поняття фонетики як розділу мовознавства та вживається у фаховій мові студентів, 
а також у навчальній, методичній і науково-популярній літературах. Формування і розвиток турецької фонетичної 
термінології тісно переплітаються з історичною граматикою, історією мови, історичною фонетикою та фонологією. 
Кожен із напрямів фонетики оформлений у галузь, яка має свої завдання й відповідний їм термінологічний апарат.

У статті виокремлено такі складники фонетичної термінології турецької мови: 1) терміни на позначення розділів 
і підрозділів фонетики; 2) терміни на позначення наукових термінів фонетики; 3) периферійні терміни. Можна ствер-
джувати, що система фонетичних термінів турецької мови – складна за кількістю складників парадигма, яка охо-
плює не лише фонетичні терміни, а й технічні, психологічні, психофізичні, фізичні, хімічні поняття, а також багато 
термінів із біології та анатомії. Через це, на жаль, вказана підсистема сучасної турецької лінгвістики залишається 
мало вивченою, хоча й знаходиться у постійній динаміці та під пильною увагою мовознавців і науковців-теоретиків до 
питання звукової будови мови.

Ключові слова: фонетична компетентність, фонетична термінологія, фонема, фонологія, фонематика, система 
вокалізму, система консонантизму, артикуляція, акцентологія, складоподіл.

Природну мову люди вживають для спілкування та збереження й передавання знань. Термінологія займає 
особливе місце у збереженні та передаванні знань, оскільки саме на неї припадає основне інформаційне 
навантаження. Поява комп’ютерів спричинила швидкий розвиток науки про знання, створивши можливість 
легко зберігати, впорядковувати та розповсюджувати інформацію. Розроблялися моделі збереження й пере-
давання знань, а також методології використання знань для різних потреб.

Термінологію давно використовують для передавання та поширення знань, оскільки вона містить най-
точнішу та концентровану інформацію з певної галузі. Корені термінології лежать у лінгвістиці та науці про 
пізнання. Використовуючи довкілля як об’єкт, а мову – як засіб, термінологія представляє фрагменти знання 
в усій їх складності та зумовленості зв’язків. Знання термінологія представляє засобами мови. Основними 
її об’єктами є терміни. Терміни – це лексичні одиниці, які вживають в обмежених галузях і слугують для 
точного й лаконічного означення знань.

Термінологічна система будь-якої мови перебуває в постійній динаміці. Насамперед це відбувається 
шляхом розширення теоретичних і практичних напрямів дослідження лінгвістики в усіх її формах. Про-
блеми формування лінгвістичної термінологічної системи актуалізують поглиблення інтегративних зв’язків 
із такими суміжними науками: педагогіка, історія, психологія, біологія та інформатика. Саме тому розвиток 
лінгвістики потребує більш детальної стандартизації та дотримання меж використання термінологічного 
апарату в галузі мовних підсистем.

Лінгвістична термінологія турецької мови – організована система спеціальних сигніфікатів (одноком-
понентних або багатокомпонентних), які забезпечують пізнавальну та інформативну діяльність спеціаліста.

Розвиток турецького мовознавства, яке узагальнює та розширює пізнання мовних явищ, у певний період 
часу вимагає узагальнень, що відображають процес розвитку лінгвістичних термінів та їхню кодифікацію. 
Насамперед це висвітлено у лінгвістичних словниках і енциклопедіях В. О. Горделевського, Д. О. Магаза-
ника. Також джерелами інформації з огляду на становлення лінгвістичної термінології стають підручники 
і посібники, наприклад «Граматика турецької мови» В. О. Горделевського, «Етимологія слова» та «Службові 
частини мови» М. К. Дмитриєва, «Загальна граматика турецької мови» О. Казем-Бека, «Матеріали з турець-
кого синтаксису» І. В. Левіна.

Розвиток усіх напрямів мовознавства потребує постійної уваги в контексті формування лінгвістич-
них термінологічних підсистем. Тому особливу увагу привертає найменш досліджена підсистема – 
турецька фонетична термінологія. Цей термін визначають як парадигму однокомпонентних і терміно-
логічних сполучень підрозділів загальної та історико-порівняльної фонетики, акцентології, інтонології 
та складоподілу.
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Формування і розвиток турецької фонетичної термінології тісно переплітається з історичною грамати-
кою, історією мови, історичною фонетикою та фонологією. Необхідно зазначити, що фонетична терміноло-
гія турецької мови – це цілісність, яка об’єднує одноструктурні компоненти та словосполучення-терміни, 
що позначають поняття фонетики як розділу мовознавства, та вживається у фаховій мові студентів, а також 
у навчальній, методичній і науково-популярній літературах. Можна стверджувати, що фонетична терміно-
логія турецької мови є основним складником когнітивного компоненту фонетичної компетентності майбут-
ніх філологів-тюркологів. Вона є упорядкованою сукупністю термінів на позначення понять фонетики, що 
мають відповідні зв’язки і відношення. Кожен із напрямів фонетики оформлений у галузь, вони мають свої 
завдання й відповідний до них термінологічний апарат.

Можна виокремити такі складники фонетичної термінології турецької мови: 1) терміни на позначення 
розділів і підрозділів фонетики; 2) терміни на позначення наукових термінів фонетики; 3) периферійні  
терміни.

Розглянемо більш детально кожен із зазначених складників.
1. Фонетична термінологія турецької мови є складною лінгвістичною системою. Існування будь-якої 

мови як системи не можливе без її центру або певного «ядра». Вчені вважають, що ядром фонетичної тер-
мінології турецької мови виступають терміни на позначення розділів і підрозділів фонетики. Зазначимо, що 
термін «фонетика» вчені розглядають із двох ракурсів: як звукову будову мови і як розділ мовознавства, який 
вивчає звукову будову мови. Перший тип термінологічних сполучень відноситься до поняття «фонетика» 
у першому значенні як система голосних і приголосних; сингармонізм; закон гармонії голосних; закон гар-
монії приголосних; особливості турецького анлаута, ауслаута та інлаута.

Парадигма термінів, зафіксованих до поняття «фонетика» у другому значенні: артикуляторна фонетика, 
акустична фонетика, перцептивна фонетика та експериментальна фонетика [8, c. 255]. Необхідно зауважити, що 
варіативність зазначених термінів у парадигмі може змінюватися відповідно до визначення фонетики як науки.

2. Наступний складник фонетичної термінології турецької мови налічує ядерні термінологічні поля, які 
представляють підрозділи загальної, історично-порівняльної та експериментальної фонетики. Терміноло-
гічні поля співвідносні з розділами фонетики загалом. Так, широко відомі терміни «фонема» і «фонологія» 
ввів відомий вчений І. О. Бодуен де Куртене у 70-х роках ХІХ століття. З середини ХХ століття цей термін 
почали вживати у значенні «розділ фонетики, який вивчає звуки мови в аспекті їхньої основної функції – 
виражати людську думку» [8, c. 255]. Деякі вчені, наприклад І. П. Сунцова, вживають термін «фонематика» 
в розумінні розділу сегментної фонології, який вивчає фонему як найменшу одиницю фонологічного рівня 
[6, c. 113]. Тому термінологічне поле цього складника фонетичної термінології турецької мови буде налічу-
вати усі артикуляційні, позиційні зміни звуків (сингармонізм, редукція голосних, елізія, протеза, епентеза, 
епитеза (для голосних і приголосних в анлауте, ауслауте й інлауте).

До другої групи фонетичних термінів турецької мови доцільно віднести термін «акцентологія», який 
вживають на позначення розділу мовознавства, що вивчає особливості словесного наголосу та його істо-
ричні зміни в окремій групі мов або у групі споріднених мов [5, c. 23].

Учені диференціюють терміни на позначення напрямів, виокремлюючи описову акцентологію, тео-
ретичну акцентологію, історичну акцентологію та порівняльно-історичну акцентологію. Із середини  
ХХ століття почала формуватися інтонологія – розділ мовознавства, який вивчає інтонацію в її структур-
них, функціональних, комунікативних і стилістичних аспектах [8, c. 260]. Об’єктом інтонології виступає 
звуковий бік мовлення в його системних різновидах. Одиниці інтонології (інтонаційний контур, інтонема, 
інтонаційна структура висловлення, фрази, синтагми) становлять окреме мікрополе фонетичної терміно-
логії турецької мови.

3. Наступну групу фонетичної термінології турецької мови становлять периферійні терміни, які похо-
дять із суміжних з лінгвістикою наук, а саме із педагогіки, біології, анатомії, фізіології, нейрофізіології 
й логопедії, психоакустики, теорії спілкування, когнітології, психології та фоностилістики.

Загалом під фонетичною термінологією турецької мови ми розуміємо складну систему, побудовану як 
ієрархічна сітка взаємозалежних понять-термінів, гіперон-гіпонімічних залежностей та опозитивних коре-
ляцій [8, с. 261].

У світлі проблематики нашої статті, а саме аналізу фонетичної термінології турецької мови як склад-
ника когнітивного компоненту фонетичної компетентності майбутніх філологів-тюркологів, вважаємо за 
необхідне навести систематизацію фонетичних термінів з урахуванням змін у відповідних тематичних 
парадигмах.

Система фонетичної термінології турецької мови налічує три термінологічні групи: акустична фоне-
тика, артикуляційна фонетика та функціональна фонетика (фонологія). Розглянемо детальніше кожну 
із зазначених груп.

Для першої та другої термінологічних груп ми виділили єдиний центр – звук. Звук як одиниця фонетики 
характеризується певними якостями, а саме вокалізмом і консонантизмом (голосні та приголосні звуки), які 
і становлять приядерну зону акустичної та артикуляційної фонетики.

Структуру акустичної фонетики утворюють такі терміни: 1) тон звука, деякі вчені, наприклад Н. І. Тоцька, 
використовують термін «спектр» – сукупність основного тону і додаткових тонів; 2) висота звука; 3) тембр; 
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4) інтенсивність звука; 5) тривалість звука; 6) гучність – одна із найважливіших психоакустичних характе-
ристик звука; 7) амплітуда, тобто гучність звука залежить від амплітуди коливань: чим більша амплітуда, 
тим звук гучніший; 8) частота коливань – це кількість коливань струменя повітря за одиницю часу; 9) рит-
мічність, періодичність і неритмічність, неперіодичність.

Структура артикуляційної фонетики складається із двох груп термінів – мовний апарат та артику-
ляція. До першої групи термінів відносимо три мовні денотати: мовні органи, органи мовлення й мов-
ний апарат. Першим двом групам підпорядковано такі фонетичні терміни: голосовий апарат, арти-
куляційні органи, щелепа, альвеоли, піднебіння, язик і губи. Зазначимо, що ці терміни відносяться 
саме до периферійних термінів, оскільки вони належать до суміжних із лінгвістикою наук – біології  
та анатомії.

До третьої групи фонетичних термінів вчені відносять активні (язик, губи, м’яке піднебіння, язичок, 
голосові зв’язки та задня частина глотки) та пасивні (тверде піднебіння, зуби, альвеоли та щоки) мовні 
органи. До артикуляційної групи термінів належать такі терміни: артикуляція звука, артикуляційна база. 
Поняття «артикуляція» суміжне з поняттям «фонація», тобто процес, у якому голосові зв’язки створюють 
певні звуки в процесі квазіперіодичних коливань. У турецькій мові фонація – це дзвінкість або стан будь-
якої частини гортані, що змінює повітряний потік.

Окрему групу термінів становить артикуляційна класифікація, яка охоплює дві групи термінів: арти-
куляція голосних та артикуляція приголосних. Термінологічна група артикуляції голосних турецької мови 
налічує три групи термінів-понять:

1) за місцем творення: непіднебінні (голосні заднього ряду) і піднебінні (голосні переднього ряду);
2) за ступенем розкриття рота: вузькі та широкі;
3) за участю губ: губні й негубні.
Ядром термінологічної групи артикуляції голосних стають ряд, піднесення та огубленість / неогубле-

ність.
Термінологічна група артикуляції приголосних звуків турецької мови охоплює такі групи термінів:
1) за дійовим органом вимови: губні, передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові. Останні в турець-

кій мові можуть бути або більш передні, або більш задні;
2) за способом творення: шумні (спиранти, африкати, щілинні), сонорні (носові, бокові, дрижачі);
3) за участю голосу (глухі / дзвінкі).
Стосовно останньої фонетичної термінологічної групи турецької мови можна сказати таке. Ядром або 

центром цієї групи є термін «фонема» – найменша структурно-семантична звукова одиниця, здатна вико-
нувати деякі функції у мовленні. Зокрема, фонема творить, розділяє і розпізнає морфеми, слова, їхні форми 
у мовному потоці. Наступними ядерними поняттями є фонемний ряд, ознаки фонем, система фонем, фонеми 
у мовному потоці. Приядерними термінами будуть виступати поняття «звукове поле фонеми», «фонемне 
поле», «фонемний інвентар», «система фонем». Система фонем – це група термінів, які вживаються для 
структурного опису фонологічної системи. До цієї групи відносимо терміни «система вокалізму» й «сис-
тема консонантизму».

Цікавою саме з позиції турецької мови буде структура термінів, які характеризують фонеми у мовному 
потоці. Для турецької мови характерне поняття сингармонізму – характерного фонетичного явища, що сто-
сується вокалізму й консонантизму турецької мови. Це процес асиміляції звуків як у самому слові, так і зву-
ків афікса до звуків кореня. Процес сингармонізму в турецькій мові засновано на трьох законах: 1) закон 
гармонії голосних (прогресивна асиміляція голосних); 2) закон гармонії приголосних (прогресивна асиміля-
ція приголосних); 3) регресивна асиміляція голосних і приголосних.

Окремі структури фонетичних термінів турецької мови утворюють такі терміни: «складоподіл», «звукос-
получення», «акцентологія» та «інтонологія». Так, ядерним терміном структури складоподілу буде поняття 
«склад» і пов’язані з ним приядерні терміни «структура складу», «позиція складу», «інтенсивність складу». 
Ядром термінологічної структури акцентології буде термін «наголос» і похідні від нього приядерні терміни 
«акцентуаційна одиниця», «акцентний тип».

Термінологічне наповнення термінологічної групи інтонології утворюють поняття «інтонаційна кон-
струкція», «інтонування слова», «інтонування фрази». Суміжними з ними є приядерні терміни «тон», «під-
няття тону», «склад тону», «фонологія речення», «синтаксична фонетика», «фраза», «фразова позиція». 
Можна стверджувати, що система фонетичних термінів турецької мови – складна за кількістю складни-
ків парадигма, яка охоплює не лише фонетичні терміни, а й технічні поняття, психологічні, психофізичні, 
фізичні, хімічні, а також чимало термінів із біології та анатомії.

Висновки. Можна дійти висновку, що фонетична термінологія турецької мови дійсно є складни-
ком когнітивного компоненту фонетичної компетентності майбутніх філологів-тюркологів. Це складна 
система однокомпонентних і багатокомпонентних термінів, яка перебуває у постійному розвитку, що 
спричинено пильною увагою мовознавців і науковців-теоретиків до питання звукової будови мови. 
На жаль, ця підсистема сучасної турецької лінгвістики залишається мало вивченою, тому що це дуже 
складна лінгвістична парадигма, яка охоплює не лише терміни фонетичні, а й терміни суміжних  
із лінгвістикою наук.
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Avramenko B. V. Analysis of phonetic terminology of the Turkish language as a component of the cognitive 
component of phonetic competence of future philologists-Turkologists

European integration processes taking place in the educational system of Ukraine require students to constantly expand 
their theoretical and practical knowledge and skills. To obtain a worthy position in society, a student must be a highly qualified 
specialist. His language training plays a significant role in this.

At the present stage of development of language education, more and more attention is paid to the teaching of the Turkish 
language. To study all aspects of the Turkish language, the student must have formed a certain «baggage» of linguistic terms. 
A special role among them is played by phonetic terminology as a component of the cognitive component of phonetic competence 
of future philologists-Turkologists.

Phonetic terminology of the Turkish language is a whole that combines single-structural components and phrases-terms 
that denote the concept of phonetics as a branch of linguistics and is used in the professional language of students, as well as 
in educational, methodological and popular science literature. The formation and development of Turkish phonetic terminology 
is closely intertwined with historical grammar, history of language, historical phonetics and phonology. Each of the areas 
of phonetics is designed into a branch that has its own tasks and the corresponding terminological apparatus.

The article highlights the following components of phonetic terminology of the Turkish language: 1) terms to denote sections 
and subsections of phonetics; 2) terms to denote scientific terms of phonetics; 3) peripheral terms. Thus, we can say that 
the system of phonetic terms of the Turkish language is a complex paradigm in terms of the number of components, covering 
not only phonetic terms but also technical concepts, psychological, psychophysical, physical, chemical, and a significant part 
of terms in biology and anatomy. Because of this, unfortunately, this subsystem of modern Turkish linguistics still remains poorly 
understood, although it is in constant dynamics and under the close attention of linguists and theoretical scholars to the question 
of the sound structure of language.

Key words: phonetic competence, phonetic terminology, phoneme, phonology, phonemics, system of vocalism, system 
of consonantism, articulation, accentology, composition.
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ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  
(90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 

Проаналізовано ідейно-політичні, соціально-економічні та організаційно-педагогічні чинники розвитку системи 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії в 90-ті роки ХХ століття – на початку 
ХХІ століття. Для розв’язання цього завдання було вибрано такі методи: ретроспективний, історико-порівняльний, 
історико-логічний і структурно-функціональний аналіз, класифікація та систематизація теоретичних і статис-
тичних даних. Визначено ідейно-політичні та соціально-економічні чинники: відносно стабільне внутрішньополітич-
не становище Великобританії; збільшення кількості науково-педагогічних працівників у ЗВО та підвищення їхньої 
мотивації до вдосконалення власної кваліфікації. Визначені ідейно-політичні та соціально-економічні чинники дали 
змогу виявити тенденцію – інтеграція бізнесу та системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
ЗВО Великобританії. У досліджуваний період (90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття) у Великобританії 
спостерігалися зміни в освітній сфері, підставою яких стали такі організаційно-педагогічні чинники: інституційне 
оформлення нормативно-правової бази, що гарантувало вдосконалення змісту вищої освіти та системи підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії; розвиток органів виконавчої влади, які забезпечу-
вали вдосконалення змісту системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії; 
приєднання Великобританії до Болонського процесу, що сприяло інтенсивному розвитку системи підвищення квалі-
фікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії в європейському просторі вищої освіти; розроблення 
Національної рамки професійних стандартів науково-педагогічних працівників. Визначені організаційно-педагогічні 
чинники дали змогу виявити таку тенденцію – децентралізацію та демократизацію управління системою підвищен-
ня кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО; варіативність і стандартизацію організаційних структурних 
форм системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО; сприяння значному зростанню мобіль-
ності науково-педагогічних працівників через інтернаціоналізацію системи підвищення кваліфікації науково-педаго-
гічних працівників ЗВО провідних країн світу. 

Ключові слова: система підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії, ідейно-
політичні, соціально-економічні та організаційно-педагогічні чинники розвитку системи підвищення кваліфікації нау-
ково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії в 90-ті роки ХХ століття – початку ХХІ століття.

Статтю присвячено визначенню й аналізу ідейно-політичних, соціально-економічних та організаційно-
педагогічних чинників розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО 
Великобританії в 90-ті роки ХХ століття – на початку ХХІ століття. Вибір країни зумовлений масштабністю 
й інтенсивністю розвитку всіх сфер діяльності після Другої світової війни, зокрема професійно-особистіс-
ного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО в системі підвищення кваліфікації.

Питання розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО у Велико-
британії в означений період викликає великий інтерес у таких науковців, як: Д. Баудо (D. Boud), Д. Бауме 
(D. Baume), Я. Бельмаз, Р. Блеквелл (R. Blackwell), П. Блекмор (P. Blackmore), С. Болл (S. Ball), Д. Ґослінґ 
(D. Gosling), Л. Елтон (L. Elton), М. Зукас (M. Zukas), П. Кан (P. Kahn), Р. Кокс (R. Cox), Ґ. Лайт (G. Light), 
Дж. Малкольм (J. Malcolm), А. Мейн (А. Main), Т. Модестова, П. Найт (P. Knight), Дж. Ніколс (G. Nicholls), 
Р. Ньюманн (R. Neumann), К. Сіммондз (K. Simmonds), Ю. Скиби, О. Старостіна, В. Тейлор (W. Taylor), 
Г. Вебб (G. Webb) та інші.

Однак, незважаючи на наявність наукових доробок, у яких досліджуються окремі питання розвитку 
системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії, відсутні дослі-
дження, що відображають ідейно-політичні, соціально-економічні та організаційно-педагогічні чин-
ники розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії в  
90-ті роки ХХ століття – на початку ХХІ століття. З огляду на це актуальним є вивчення цієї проблеми 
у визначених хронологічних межах.

Мета статті – здійснити аналіз ідейно-політичних, соціально-економічних та організаційно-педагогіч-
них чинників розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої 
освіти Великобританії у 90-ті роки ХХ століття – на початку ХХІ століття.

Період 90-х років ХХ століття – на початку XXІ століття характеризувався інтенсивним розвитком 
системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії; великим різно-
маніттям організаційних структурних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
у британських ЗВО; розробленням та упровадженням практико-орієнтованих мобільних програм і курсів 
підвищення кваліфікації; інтеграцією системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
ЗВО до європейського та міжнародного освітніх і науково-дослідницьких просторів; осучасненням інно-
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ваційних форм, технологій, методик і методів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
ЗВО; започаткуванням акредитації програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  
ЗВО Великобританії. 

Нижньою межею було обрано 1993 рік – утворення Асоціації професійного та освітнього розвитку про-
фесорсько-викладацького складу (Staff and Educational Development Association), фахівці якого акредиту-
вали розроблені ЗВО програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Верхньою 
межею обрано 2011 рік – розроблення Національної рамки професійних стандартів науково-педагогічних 
працівників вищої освіти.

Розгляд зарубіжної психолого-педагогічної, економічної, соціологічної та політичної літератури, істо-
ричних джерел, статистичних даних дав змогу визначити ідейно-політичні, соціально-економічні та органі-
заційно-педагогічні чинники розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
ЗВО Великобританії, які, зі свого боку, сприяли розширенню державної підтримки ЗВО та відтворенню 
власних науково-педагогічних працівників ЗВО у Великобританії в досліджуваний період. 

Уважаємо, що ідейно-політичними та соціально-економічними чинниками в досліджуваний період були:
1. Відносно стабільне внутрішньополітичне становище Великобританії. Період із початку 90-х років 

ХХ століття пов’язаний із правлінням консерваторських (1990–1997 рр. на чолі із Дж. Мейджорем (J. Major), 
лейбористських (1997–2007 рр. на чолі із Е. Блер (A. Blair), 2007–2010 рр. на чолі з Г. Брауном (G. Brown) 
і консерваторських партій (2010–2016 рр. на чолі з Д. Кемером (D. Cameron). Їхню діяльність майже не змі-
нив економічний курс, що проводився М. Тетчер (M. Thatcher). Основною метою прийнятих ними програм 
із розвитку економіки країни стало зміцнення та всеосяжна підтримка «гнучкого» ринку праці. З огляду на 
це урядом виділялися значні державні асигнування на програми забезпечення гарантованих робочих місць 
для молодого покоління та науково-педагогічних працівників, від яких залежить міцний кадровий потенціал 
держави; регулярно здійснювалися заходи щодо подальшого розвитку інноваційних структур економіки 
та освіти, надавалася значна допомога малому і середньому бізнесу. 

На початку ХХІ століття у Великобританії було проведено реформування структури національної інно-
ваційної системи. Так, 28 червня 2007 року створено нове Міністерство у справах інновацій, університетів 
і професійної освіти (Department for Innovation, Universities and Skills – DIUS) [6], що відповідало за навчання 
дорослих, зокрема науково-педагогічних працівників, вищу та післядипломну освіту, інновації в освіті. 

2009 року зазначене Міністерство об’єдналося з Міністерством у справах бізнесу, підприємництва та дер-
жавної реформи (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform – BERR) в одне і стало назива-
тися Міністерством у справах бізнесу, інновацій та професійної освіти (Department of Business, Innovation, 
and Skills – BIS) [7], у сферу його повноважень входило контроль і управління системою освіти, науки; під-
тримка освітньої політики ЗВО у сфері інновацій, а також координації діяльності системи науки в цілому. 

Отже, державні програми підтримки та розширення співпраці між ЗВО та бізнес-структурами задля під-
готовки висококваліфікованих фахівців пріоритетним напрямом визнавали створення умов для підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників, від професійної компетентності яких залежало відтворення 
високоосвічених фахівців.

2. Збільшення кількості науково-педагогічних працівників у ЗВО та підвищення їхньої мотивації до 
вдосконалення власної кваліфікації. Політика уряду цими роками спрямована на підготовку та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО задля підвищення рівня добробуту населення та досяг-
нення світового лідерства в різних галузях промисловості, науки й освіти. Підтвердженням цього є статис-
тичні дані щодо зайнятості у вищій освіті, надані Агентством статистики вищої освіти (Higher Education 
Statistics Agency) [10].

У досліджуваний період (початок 90-х років ХХ століття – початок ХХІ століття) у Великобританії спо-
стерігалися зміни в освітній сфері, підставою яких стали визначені вище ідейно-політичні та соціально-
економічні чинники розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО, що 
зумовили появу таких організаційно-педагогічних чинників:

1. Інституційне оформлення нормативно-правової бази, що гарантувало удосконалення змісту вищої 
освіти та системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії. 

– 1997 року – видано доповідь Незалежного національного комітету дослідження вищої освіти, очолю-
ваного лордом Дерінгм – «Вища освіта в суспільстві, яке вчиться», у якій розглядалися основні напрями, 
принципи та перспективи розвитку вищої школи та системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ЗВО на наступне двадцятиріччя й формулювалися рекомендації щодо її реформування [17].

– 1998 року – ухвалено новий закон розвитку освіти – «Про викладання і вищу освіту» («The Teaching 
and Higher Education Act»), у якому детально висвітлено питання забезпечення якості підготовки педагогіч-
них кадрів у педагогічних інститутах Великобританії. 

– 2003 року – видано Білу Книгу «Майбутнє вищої освіти», де викладено ціль, що полягала у встанов-
ленні нових національних стандартів викладання у вищій школі як основи акредитованої підготовки та під-
вищення кваліфікації науково-педагогічних працівників [26].

Аргументація на користь розроблення та видання вищезгаданих документів була такою: необхідність 
продовження розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО; підви-
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щення статусу викладання у сфері вищої освіти; допомога ЗВО Великобританії стати європейськими і сві-
товими лідерами; підкреслення важливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників про-
тягом усього життя. Національною метою мало стати надання ЗВО Великобританії можливості успішно 
конкурувати у ХХІ сторіччі в освіті з провідними ЗВО світу.

2. Розвиток органів виконавчої влади, які забезпечували удосконалення змісту системи підвищення ква-
ліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії.

– 1993 року – утворено Асоціацію професійного та освітнього розвитку професорсько-викладаць-
кого складу (SEDA – Staff and Educational Development Association) шляхом злиття Постійної конференції 
з питань розвитку освіти (Standing Conference on Educational Development – SCED) та Групи з розвитку пер-
соналу товариства з досліджень вищої освіти (Staff Development Group of the Society for Research into Higher 
Education – SRHE). 1996 року до SEDA приєдналася Асоціація освітніх та виховних технологій (Association 
for Educational and Training Technologies) [16].

– 1999 року – засновано державний орган «Інститут навчання і викладання у вищій школі» (Institute for 
Learning and Teaching in Higher Education – ILTHE), фахівці якого акредитували розроблені ЗВО програми 
підвищення кваліфікації викладачів. 

3. Приєднання Великобританії до Болонського процесу, що сприяло інтенсивному розвитку системи 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії в європейському просторі 
вищої освіти. 

– 1997 року – Великобританія підписала Амстердамський договір (The Amsterdam Treaty) [19], який 
доповнив інтеграційні програми Маастрихтського договору, у тому числі у сфері європейської інтеграції 
науково-педагогічних працівників у систему підвищення кваліфікації.

– 19 червня 1999 року міністри освіти 29 європейських країн (зокрема, Великобританія) підписали 
Болонську декларацію (Bologna Declaration), яка поклала початок загальноєвропейському процесу освітніх 
реформ. 

На сучасному етапі мінливого інформаційного суспільства перед вищою школою Великобританії постав-
лено завдання організувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО шляхом поси-
лення академічної мобільності, стажування науково-педагогічних працівників за кордоном, проведення 
міжнародних конференцій тощо.

4. Розроблення Національної рамки професійних стандартів науково-педагогічних працівників. 
2006 року SEDA – розроблена перша Національна рамка професійних стандартів науково-педагогіч-

них працівників (National Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher 
Education), 2011 року її було суттєво удосконалено. Ю. Скиба, порівнюючи цілі Національних рамок профе-
сійних стандартів науково-педагогічних працівників вищої освіти цих років, зазначає: «Національна рамка 
професійних стандартів (2011) доповнена цілями, що відповідають сучасним Європейським тенденціям, 
а саме підвищення якості викладання, навчання та оцінювання результатів навчання, оскільки у закладах 
вищої освіти Великої Британії суттєва увага надається науковим дослідженням і, менше, якості викладання 
і навчання. Крім того, значна увага приділяється сприянню офіційному визнанню розроблених науково-
педагогічними працівниками нових методів викладання, що забезпечують підвищенню якості навчання» 
[2, с. 286–287].

Діяльність SEDA ґрунтувалася й ґрунтується на таких цінностях: розуміння, як люди навчаються; уче-
ність, професіоналізм та етична практика; співпраця у освітніх спільнотах (або використовується такий 
термін як «спільнота, яка навчається» – «learning community») та розвиток і підтримка таких спільнот; ефек-
тивна робота в контексті різноманітності та сприяння залученості у процес навчання всіх його учасників; 
постійна рефлексія своєї професійної діяльності; розвиток людей та процесів [4].

1999 року – засновано державний орган «Інститут навчання і викладання у вищій школі» (Institute for 
Learning and Teaching in Higher Education – ILTHE). Основними завданнями ILTHE стали: підвищення ста-
тусу викладання у вищій школі шляхом підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та тих, 
хто задіяні в цьому секторі; удосконалення досвіду навчання через обов’язкове постійне підвищення квалі-
фікації науково-педагогічних працівників, які акредитовані цією організацією; підтримка інновацій у сфері 
вищої освіти; розробка стандартів професійної практики та курсів, що мають закінчити науково-педагогічні 
працівники ЗВО [5, c. 4].

У травні 2004 року Інститут навчання та викладання у вищій школі (ILTHE), Мережа підтримки навчання 
та викладання (Learning and Teaching Support Network – LTSN) і Комітет із підвищення якості викладання 
(Teaching Quality Enhancement Committee – TQEC) об’єдналися, створивши незалежну організацію з розви-
тку стандартів викладання у вищій школі – Академію вищої освіти (Higher Education Academy – HEA) [15].

Метою створення Академії вищої освіти була підтримка науково-педагогічних працівників та всього сек-
тору вищої освіти через зміни, що відбуваються в суспільстві й освіті [18, c. 1].

Отже, аналіз нормативно-правових документів та історико-педагогічної літератури свідчить, що у Вели-
кобританії не існувало законодавчо встановлених вимог щодо підвищення кваліфікації науково-педагогіч-
них працівників ЗВО; їх постійний професійний розвиток – це відповідальність кожного ЗВО, в яких зде-
більшого функціонували власні відділи, центри підвищення науково-педагогічних працівників ЗВО (Центр 
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з розвитку професорсько-викладацького складу (Center for Faculty and Staff Development), Центр викла-
дання та навчання (Center for Teaching and Learning), Центр майстерності викладання та навчання (Centre 
for Excellence in Learning and Teaching), Центр майстерності викладання (Center for Excellence in Teaching)). 
Працівниками цих структурних підрозділів розроблялися програми курсів підвищення кваліфікації із ураху-
ванням сучасних наукових відкриттів та інноваційних освітніх технологій як для своїх науково-педагогічних 
працівників, так і для науково-педагогічних працівників – колег з інших ЗВО. Після завершення курсів усі 
науково-педагогічні працівники отримували Післядипломний сертифікат (Postgraduate Certificate). Акреди-
тація деяких програм здійснювалося SEDA та Академією вищої освіти Великобританії, за підтримки Фонду 
лідерства для вищої освіти. 

На початку ХХІ століття відділи (центри, комітети) підвищення кваліфікації науково-педагогічних пра-
цівників продовжили реструктуруватися і реорганізовуватися. Реструктуризація зазвичай була пов’язана 
з об’єднанням або розподілом їх функцій, таких як забезпечення дистанційного навчання, підвищення ква-
ліфікації науково-педагогічних працівників, удосконалення якості викладання [9, c. 2]. 

Відповідно до алгоритму дослідження проаналізуємо організаційні структурні форми системи підви-
щення кваліфікації науково-педагогічних працівників на прикладі університетів, які є одними з провідних 
ЗВО Великобританії.

В Оксфордському університетів, який займає перші місця у Всесвітніх рейтингах університетів (QS World 
University Rankings, THE World University Rankings, ARWU) функціонує центр викладання та навчання нау-
ково-педагогічних працівників (Centre for Teaching and Learning), який пропонує низку різноманітних акре-
дитованих програм викладання та навчання у вищій освіті, курсів («Підготовка до навчання і викладання 
в Оксфорді», «Курси з вивчення плагіату», «Розвиток навчання та викладання», «WebLearn»), після закін-
чення яких науково-педагогічні працівники отримують Сертифікат післядипломної освіти в галузі викла-
дання і навчання у вищій освіті, дистанційні консультації щодо розробки навчальних дисциплін (у тому 
числі змішаних та онлайн) [25]. 

У Кембриджському університеті також існує центр викладання та навчання науково-педагогічних пра-
цівників (Centre for Teaching and Learning). Прикладом курсів підвищення кваліфікації є програма «The 
Teaching Associates’ Programme», що розрахована на 10 днів протягом навчального року і призначена для 
кембриджських науково-педагогічних працівників та акредитована Академією вищої освіти. Ця програма 
пропонує цикл коротких семінарів із різних аспектів науково-педагогічної практики [24].

В Абердинському університеті (University of Aberdeen) в Шотландії функціонує Центр академічного роз-
витку (Centre for Academic Development), який об’єднує центр навчання і викладання (Centre for Learning 
and Teaching) із командою підтримки науковців (Researcher Development Team), працівники якого беруть 
активну участь у підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО. Вони розробили низку 
програм курсів, акредитованих Академією вищої освіти, але доступних тільки для науково-педагогічних 
працівників цього університету [23]. 

В Університеті Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University) функціонує центр розвитку та навчання пер-
соналу (The Oxford Centre for Staff and Learning Development (OCSLD)), який пропонує щороку приблизно 
200 курсів підвищення кваліфікації («Перші кроки в навчанні та викладанні у сфері вищої освіти online» 
«Упровадження освітніх технологій в подальшій і вищій освіті»). Центр здійснює свою діяльність за такими 
напрямами [13]: «зовнішня» діяльність (External activities), що передбачає співпрацю з іншими британськими 
та іноземними ЗВО Великобританії; «внутрішня» діяльність (Internal support activities), що передбачає під-
тримку науково-педагогічних працівників у самому університеті; академічні можливості в університеті 
(Internal academic opportunities), що передбачає підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Ретроспективний, структурно-функціональний аналіз наукової історико-педагогічної літератури та зако-
нодавчих документів дали змогу з’ясувати, що підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
ЗВО Великобританії в 90-ті роки ХХ століття – на початку ХХІ століття здійснювалося на основі компе-
тентнісного, діяльнісного, практико- та особистісно-зорієнтованого, мережевого підходів, принципах науко-
вості, єдності теорії і практики, неперервності, диджиталізації підвищення кваліфікації науково-педагогіч-
них працівників ЗВО тощо.

Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури, історичних джерел, статистичних даних дав змогу 
виокремити соціально-економічні, ідейно-політичні та організаційно-педагогічні чинники розвитку системи 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії в 90-ті роки ХХ століття – на 
початку ХХІ століття. Ідейно-політичними та соціально-економічними чинниками в досліджуваний період 
були: відносно стабільне внутрішньополітичне становище Великобританії; збільшення кількості науково-
педагогічних працівників у ЗВО та підвищення їх мотивації до вдосконалення власної кваліфікації. Визначені 
ідейно-політичні та соціально-економічні чинники дали змогу виявити таку тенденцію – інтеграція бізнесу 
та системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії. Особливості 
організації та змісту діяльності системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО 
Великобританії в 90-ті роки ХХ століття – на початку ХХІ століття полягали в: організаційному плані – інтен-
сивний розвиток організаційних структурних форм системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ЗВО Великобританії; концептуальному плані – процес підвищення кваліфікації науково-педаго-
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гічних працівників ЗВО Великобританії відбувався на підґрунті компетентнісного, діяльнісного, практико- 
та особистісно-зорієнтованого, мережевого підходів, принципах автономії, академічної свободи, науковості, 
єдності теорії і практики, неперервності, диджиталізації підвищення кваліфікації науково-педагогічних пра-
цівників ЗВО тощо; змістовному плані – інтенсивна розробка та практична реалізація сучасних моделей під-
вищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО (курси підвищення кваліфікації, стажування); 
навчальна програма курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО у систему підви-
щення кваліфікації Великобританії мала варіативний характер, після закінчення цих курсів науково-педаго-
гічні працівники могли отримувати післядипломний сертифікат, що акредитувався Академією вищої освіти.
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Babakina O. O. Ideological-political, socio-economic and organizational-pedagogical factors of development of 
professional development system of research-teaching staff of HEIs of Great Britain (90s of the XX century – early 
XXI century).

The article analyzes the ideological and political, socio-economic and organizational-pedagogical factors of the development 
of the professional development system of research-teaching staff of HEIs of Great Britain in the 90s of the XX century – early 
XXI century. To solve this problem, the following methods were chosen: retrospective, historical-comparative, historical-logical 
and structural-functional analysis, classification and systematization of theoretical and statistical data. Ideological, political 
and socio-economic factors have been identified: the relatively stable domestic political situation in Great Britain; increasing 
the number of research-teaching staff in free economic zones and increasing their motivation to improve their skills. Certain 
ideological, political and socio-economic factors have revealed a trend – the integration of business and the professional 
development system of research-teaching staff of HEIs of Great Britain. During the studied period (90s of the XX century – early 
XXI century) in the UK, there were changes in education, which were based on the following organizational and pedagogical 
factors: institutional design of the legal framework, which guaranteed the improvement of higher education content 
and professional development system of research-teaching staff of HEIs of Great Britain; the development of executive bodies 
that ensured the improvement of the content of the professional development system of research-teaching staff of HEIs of Great 
Britain; the accession of Great Britain to the Bologna Process, which contributed to the intensive development of the professional 
development system of research-teaching staff of HEIs of Great Britain in the European Higher Education Area; the development 
of the National framework of professional standards of research-teaching staff. Certain organizational and pedagogical factors 
revealed the following trend – decentralization and democratization of the management of the professional development system 
of research-teaching staff of HEIs; variability and standardization of organizational structural forms of professional development 
system of research-teaching staff of HEIs; promoting a significant increase in the mobility of research-teaching staff through 
the internationalization of the professional development system of research-teaching staff of HEIs of leading countries.

Key words: professional development system of research-teaching staff of HEIs of Great Britain, ideological-political, socio-
economic and organizational-pedagogical factors of development of professional development system of research-teaching staff 
of HEIs of Great Britain in the 90s of the XX century – early XXI century.
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АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
У ГАЛУЗІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті здійснено аналіз професійної діяльності бакалавра професійної освіти у галузі цифрових техно-
логій і визначено кваліфікаційні вимоги до нього. Розкрито суть поняття «цифрові технології», визначено три 
основні напрями професійної діяльності фахівця у галузі цифрових технологій: розробка програмного забезпечен-
ня, створення та адміністрування комп’ютерних систем, створення мультимедійних продуктів. На основі ана-
лізу національного та міжнародного класифікатора професій визначено зміст професійної діяльності фахівця  
за кожним напрямом. 

Професійна діяльність фахівця із розробки програмного забезпечення включає в себе дослідження, ана-
ліз та оцінку вимог до програмних додатків і операційних систем; програмування, тестування та перевір-
ку, модифікацію існуючого програмного забезпечення. Професійна діяльність зі створення та адміністрування 
комп’ютерних систем передбачає експлуатацію, обслуговування та усунення несправностей мережевих систем; 
експлуатацію та обслуговування систем передачі даних; встановлення комп’ютерного обладнання, мережевого 
програмного забезпечення, програмного забезпечення операційної системи та прикладного програмного забезпе-
чення; виконання запуску та зупинення, а також операцій резервного копіювання й аварійного відновлення даних  
для комп’ютерних мереж. 

Професійна діяльність, пов’язана зі створенням мультимедійних продуктів, передбачає аналіз і розробку веб-
сайтів, проектування й розробку цифрових анімацій, зображень, презентацій, ігор, аудіо- та відеокліпів, інтернет- 
програм із використанням мультимедійного програмного забезпечення, інструментів та утиліт, інтерактивної гра-
фіки й мов програмування. 

Наведено перелік первинних посад фахівця у галузі цифрових технологій, які він може обіймати. Побудовано уза-
гальнені схеми процесу колективної розробки програмного забезпечення, створення комп’ютерних систем і мульти-
медійних продуктів у великих ІТ-компаніях. Це дозволило визначити вимоги до професійної компетентності бакалаврів 
професійної освіти у галузі цифрових технологій для забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ІТ-ринку праці. 

Ключові слова: цифрові технології, професійна діяльність, фахівець у галузі цифрових технологій, професій-
на освіта, професійна компетентність.

Для забезпечення конкурентоспроможності своїх випускників на ринку праці заклади вищої освіти 
мають регулярно переглядати зміст освітніх програм їхньої підготовки відповідно до сучасних потреб 
галузі і вимог роботодавців. Особливо це стосується майбутніх бакалаврів у галузі цифрових техно-
логій, система підготовки яких в Україні за останні два роки набула кардинальних змін. Так, напри-
кінці 2019 року Міністерство освіти і науки України затвердило стандарт вищої освіти за спеціальністю 
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» [7], а також змінило спеціалізацію «Комп’ютерні техноло-
гії» на «Цифрові технології». 

Проблеми професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі комп’ютерних тено-
логій досліджували Н. Брюханова, Р. Горбатюк, О. Коваленко, М. Лазарєв, В. Осадчий, З. Сейдаметова, 
Ю. Тулашвілі, В. Хоменко та інші вчені. Вчені розробили теоретичні та методичні засади підготовки вка-
заних вище фахівців, визначили зміст педагогічної та інженерної діяльності, а також вимоги до їхньої про-
фесійної компетентності. 

Проведений аналіз здобутків і результатів досліджень науковців дозволив визначити, що розроблені ними 
теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти потребують уточнення 
та адаптації відповідно до предметної галузі «Цифрові технології» (яка є значно ширшою за «Комп’ютерні 
технології»), а також з урахуванням вимог стандарту вищої освіти та нових вимог ІТ-ринку праці. 

Метою статті є аналіз професійної діяльності бакалавра професійної освіти у галузі цифрових техноло-
гій і визначення кваліфікаційних вимог до нього. 

Випускники спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)» відповідно до стандарту 
вищої освіти та освітньо-професійних програм підготовки набувають подвійної кваліфікації – викладача 
ІТ-дисциплін і фахівця у галузі цифрових технологій.

Розглянемо професійну діяльність фахівця у галузі цифрових технологій, насамперед визначивши, які 
технології називають цифровими. На жаль, в Україні чіткого визначення поняття «цифрові технології» 
нині не існує. На основі закордонних тлумачних словників ми визначили, що «цифрові технології (Digital 
technology)» – це галузь наукових чи інженерних знань, яка вивчає створення та практичне використання 
цифрових чи комп’ютеризованих пристроїв, методів, систем [2; 6; 8].

Оскільки цифрові технології охоплюють усі напрями науки та техніки, пов’язані зі створенням і викорис-
танням цифрової інформації, тому для аналізу професійної діяльності бакалавра професійної освіти у галузі 
цифрових технологій ми згрупуємо ці напрями за трьома основними: розробка програмного забезпечення, 
створення та адміністрування комп’ютерних систем, створення мультимедійних продуктів. 
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На основі аналізу національного та міжнародного класифікаторів професій [3; 5] ми визначили зміст про-
фесійної діяльності фахівця у галузі цифрових технологій за кожним напрямом. Так, професійна діяльність 
фахівця з розробки програмного забезпечення, яку він може виконувати після здобуття освітнього-кваліфі-
каційного рівня «бакалавр», включає у себе:

– дослідження, аналіз та оцінку вимог до програмних додатків і операційних систем;
– дослідження, проектування та розробку комп’ютерних програмних систем;
– консультації з інженерним персоналом для оцінки інтерфейсів між апаратним і програмним забезпе-

ченням;
– тестування та перевірку програмного забезпечення;
– модифікацію існуючого програмного забезпечення для виправлення помилок, пристосування його до 

нового обладнання або оновлення інтерфейсів і підвищення продуктивності;
– оцінку, розробку, оновлення та документування процедур обслуговування операційних систем, серед-

овищ зв’язку та прикладного програмного забезпечення; 
– консультування із замовниками щодо обслуговування програмних систем.
Таку діяльність фахівці у галузі цифрових технологій можуть виконувати на посадах програміста, тех-

ніка-програміста, фахівця із розроблення комп’ютерних програм, фахівця з інформаційних технологій, 
фахівця із розробки та тестування програмного забезпечення, адміністратора даних, адміністратора доступу, 
адміністратора задач, адміністратора системи, адміністратора бази даних.

Такий широкий перелік посад, які може обіймати ІТ-фахівець із розробки програмного забезпечення 
(далі – ПЗ), зумовлений тим, що у великих ІТ-компаніях, які нині утворюють ринок ІТ-праці, процес роз-
робки ПЗ є диференційованою роботою кількох фахівців, кожен із яких відповідає за свою ділянку роботи 
з планування процесу розробки, аналізу плану розробки, створення дизайну проміжної версії продукту, імп-
лементацію (створення, кодинг) з урахуванням вимог, тестування та інтеграцію, підтримку програмного про-
дукту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Узагальнена схема процесу розробки програмного забезпечення в ІТ-компаніях

Професійна діяльність фахівця у галузі цифрових технологій, пов’язана зі створенням та адмініструван-
ням комп’ютерних систем, передбачає:

– експлуатацію, обслуговування та усунення несправностей мережевих систем;
– експлуатацію та обслуговування систем передачі даних, відмінних від мереж;
– допомогу користувачам в усуненні проблем у мережі та передачі даних;
– визначення областей, які потребують модернізованого обладнання та програмного забезпечення;
– встановлення комп’ютерного обладнання, мережевого програмного забезпечення, програмного забез-

печення операційної системи та прикладного програмного забезпечення;
– виконання запуску та зупинення, а також операцій резервного копіювання й аварійного відновлення 

даних для комп’ютерних мереж.
Процес створення комп’ютерних систем передбачає реалізацію таких етапів: аналіз бізнес-вимог, аналіз 

вимог користувача, планування виробничого процесу, створення продукту, тестування, вдосконалення про-
дукту з урахуванням помилок, реліз (презентацію) продукту. На рис. 2 наведено узагальнену схему процесу 
створення комп’ютерних систем.
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Рис. 2. Узагальнена схема процесу створення комп’ютерних систем в ІТ-компаніях

Реалізацію кожного з етапів процесу створення та адміністрування комп’ютерних систем здійснюють 
фахівці у галузі цифрових технологій, які обіймають посади техніка із системного адміністрування, адміні-
стратора системи, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з організації інформаційної безпеки.

Професійна діяльність бакалавра професійної освіти, пов’язана зі створенням мультимедійних продуктів 
(які містять текст, графіку, відео або звук), передбачає:

– аналіз і розробку вебсайтів із застосуванням суміші художності та творчості із програмним забезпе-
ченням і мовами сценаріїв, а також взаємодією з операційним середовищем;

– проектування й розробку цифрових анімацій, зображень, презентацій, ігор, аудіо- та відеокліпів, 
інтернет-програм з використанням мультимедійного програмного забезпечення, інструментів та утиліт, 
інтерактивної графіки й мов програмування;

– спілкування з мережевими спеціалістами з питань, пов’язаних з інтернетом (безпека та розміщення 
вебсайтів, контроль і забезпечення безпеки інтернету й вебсерверів, розподіл простору, доступ користувачів, 
безперервність бізнесу, планування резервного копіювання вебсайтів, аварійне планування);

– розробку та інтеграцію комп’ютерного коду з іншими спеціалізованими входами (файли зображень, 
аудіо-файли, мови сценаріїв) для створення, обслуговування та підтримки вебсайтів.

Таку діяльність фахівці у галузі цифрових технологій можуть виконувати на посадах фахівця з інформа-
ційних технологій та верстальника.

Процес створенням мультимедійних продуктів великими ІТ-компаніями включає в себе знайомство 
з програмним забезпеченням, за допомогою якого буде створюватися продукт, планування виробничого про-
цесу, розповсюдження плану виробничого процесу серед виконавців, створення продукту, його тестування, 
виправлення помилок, реліз продукту (рис. 3).

 

Рис. 3. Узагальнена схема процесу створення мультимедійних продуктів у великих ІТ-компаніях

Для виконання професійної діяльності фахівцям у галузі цифрових технологій необхідно володіти 
такими компетентностями [7]: 

– здатність працювати в команді;
– здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
– здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних із підбором, експлуатацією,  

удосконаленням, модернізацією технологічного обладнання та устаткування;
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– здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань;
– здатність управляти комплексними діями / проектами, відповідати за прийняття рішень у непередба-

чуваних умовах, професійний розвиток здобувачів освіти і підлеглих;
– здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію.
Як можна побачити із наведеного переліку професійних компетентностей бакалавра професійної освіти 

у галузі цифрових технологій, а також аналізу їхньої професійної діяльності з розробки програмного 
забезпечення, комп’ютерних систем і мультимедійних продуктів, цим фахівцям, окрім ґрунтовної фахової 
ІТ-підготовки, дуже важливо вміти ефективно працювати в команді [1], оскільки реалізація процесу роз-
робки різних ІТ-продуктів у великих ІТ-компаніях здебільшого відбувається на основі гнучкого підходу до 
розробки Agile. 

Розробка ІТ-продуктів за такого підходу відбувається за принципами Agile Manifesto [4], основними 
з яких є пріоритетне для розробників задоволення потреб замовника за рахунок ранньої і безперебійної 
поставки робочої версії ІТ-продукту; можливість зміни вимог до готового ІТ-продукту навіть на останньому 
етапі його створення; часта поставка працюючої версії ІТ-продукту; спілкування замовника з розробни-
ками повинно бути щоденним протягом усього терміну створення ІТ-продукту; найефективнішим методом 
обміну інформацією в команді є особиста зустріч; працюючий ІТ-продукт є кращим показником прогресу; 
спонсори, розробники і користувачі повинні мати можливість підтримувати постійний темп на невизна-
чений термін; постійна увага до технічної досконалості і хорошого проектування збільшують гнучкість; 
команда регулярно обмірковує способи підвищення своєї ефективності і коригує робочий процес.

На принципах Agile Manifesto засновані найпопулярніші методології управління проєктами з розробки 
ІТ-продуктів Scrum і Kanban. В основі Scrum лежить команда або група ІТ-фахівців. Scrum-команди є авто-
номними, оскільки учасники самі вирішують, як виконувати завдання, та багатофункціональними, тобто 
знань і навичок членів команди вистачає для вирішення завдання. 

Kanban – це методологія управління розробкою, яка реалізує принцип «точно в строк» і сприяє рівно-
мірному розподілу навантаження між працівниками. При цьому підході процес розробки прозорий для усіх 
членів команди. Завдання по мірі надходження заносяться в окремий список, звідки кожен розробник може 
отримати необхідну задачу. Організація та контроль роботи команди над проєктами здійснюються за допо-
могою спеціалізованого програмного забезпечення Jira Software Cloud, Trello, Basecamp, Slack та інших.

Висновки. Отже, аналіз професійної діяльності бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових тех-
нологій, пов’язаної із розробкою програмного забезпечення, створенням комп’ютерних систем і мульти-
медійних продуктів, дозволив визначити вимоги до його професійної компетентності. Нині бакалаврам 
професійної освіти не досить володіти тільки ґрунтовними галузевими знаннями і вміннями (фаховими 
компетентностями), необхідними для виконання відповідної діяльності на кожному етапі процесу розробки 
ІТ-продуктів, насамперед їм необхідно вміти працювати в команді, володіти комунікативними навичками 
та емоційним інтелектом, а також різними методологіями управління проєктами із застосуванням спеціалі-
зованого програмного забезпечення. 

Закладам вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх бакалаврів у галузі цифрових технологій, 
необхідно переглянути зміст освітньо-професійних програм підготовки цих фахівців з урахуванням розгля-
нутих вище кваліфікаційних вимог. 

Подальші дослідження ми пов’язуємо з розробкою теоретичних і методичних засад підготовки майбут-
ніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій для колективної професійної діяльності.
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Bardus I. O., Zavoloka E. E. Analysis of professional activity of bachelor of professional education in the field 
of digital technologies

The article analyzes the professional activity of the bachelor of professional education in the field of digital technologies 
and defines the qualification requirements for it. The concept of «digital technologies» is revealed, three main directions 
of professional activity of a specialist in the field of digital technologies are defined: software development, creation 
and administration of computer systems, creation of multimedia products. Based on the analysis of the national and international 
classifier of professions, the content of the professional activity of a specialist in each area is determined. 

The professional activity of a software development specialist includes research, analysis and evaluation of requirements 
for software applications and operating systems; programming, testing and verification, modification of existing software. 
Professional activity on creation and administration of computer systems provides operation, service and elimination 
of malfunctions of network systems; operation and maintenance of data transmission systems; installation of computer 
equipment, network software, operating system software and application software; start and stop operations, as well as data 
backup and disaster recovery operations for computer networks. 

Professional activities related to the creation of multimedia products include analysis and development of websites, design 
and development of digital animations, images, presentations, games, audio and video clips, Internet programs using multimedia 
software, tools and utilities, interactive graphics and programming languages. 

The list of primary positions of the expert in the field of digital technologies which he can hold is resulted. Generalized 
schemes of the process of collective software development, creation of computer systems and multimedia products in large 
IT companies are built. This allowed to determine the requirements for professional competence of bachelors of professional 
education in the field of digital technologies to ensure their competitiveness in the IT labor market.

Key words: digital technologies, professional activity, specialist in the field of digital technologies, professional education, 
professional competence.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВОЇНА

У статті представлено необхідність застосування візуалізації як ефективного засобу під час теоретично-прак-
тичної підготовки воїна Збройних Сил України, оснащення його новітніми знаннями для оборони державних кордонів 
і ведення бою в сучасних умовах військових конфліктів. Приклади візуалізації та застосування їх у навчальному процесі 
розглянуто у контексті їхньої навчально-дидактичної апробації, а тому несуть у собі практичне застосування. Запро-
поновано низку відомих прийомів візуалізації, її новітніх прикладів і новаторських підходів до використання у навчанні 
військовослужбовців, що сприяє подальшому удосконаленню військової дидактики.

Особливий акцент зроблено на застосуванні методів візуалізації, які при вмілому впровадженні у роботу військово-
го педагога здатні суттєво підвищити засвоєння навчального матеріалу курсантами з військових дисциплін. Деталь-
но описано переваги цього методу для подальшого удосконалення військової дидактики та урізноманітнення форм 
виховної роботи серед військовослужбовців. Поряд із цим наведено опис прийомів застосування візуалізації, серед яких 
виокремлено специфічні, притаманні вивченню виключно військових дисциплін.

Мета дослідження – зосередити увагу на застосуванні візуалізації як одного із дієвих засобів у навчанні 
та вихованні сучасного воїна Збройних Сил України; роз’яснити практичну доцільність використання засобу візу-
алізації для більш ефективного засвоєння знань, вмінь і навичок курсантами під час навчання. Дослідження охо-
плює десять прикладів візуалізації, які набули широкого застосування під час викладання військових дисциплін. 
У статті висвітлено аспекти сприяння візуалізації у розвитку уяви, уваги, критичного мислення та аналітичного 
сприйняття курсантів.

Ключові слова: візуалізація, навчальний процес, сучасний воїн, показ, приклад, анімація, мультимедіа, наочність.

Пошук і впровадження у педагогічну практику нових сучасних форм, методів і принципів навчання нині 
важко уявити без такого дієвого засобу, яким є візуалізація. Нехтування або ж не достатнє його застосування 
в процесі вивчення військових дисциплін призводить до суттєвого збіднення ефективності навчання, вихо-
вання та освіти сучасного військовослужбовця Збройних Сил України. 

Запропоновані нами засоби візуалізації є тільки частиною із переліку тих, які можуть бути впроваджені 
у процес вивчення деяких військових дисциплін у закладах вищої освіти Міністерства оборони України. 
Багаторічний досвід роботи у цих закладах показує, що в епоху бурхливого розвитку і удосконалення 
навчального програмування та науково-технічного прогресу візуалізація все ширше входить у науково-педа-
гогічний простір. Тому проблема застосування в удосконаленому вигляді засобів візуалізації навчання, як 
і впровадження її нових форм, є необхідною реальністю, яка вимагає від сучасного військового педагога 
нових підходів, зокрема у дидактиці військової педагогіки.

За новітній період розвитку дидактики викладання, зокрема, військових дисциплін, сучасні вчені, дослід-
ники та педагоги-практики запропоновали чимало досліджень, праць, розробок і методичних рекомендацій, 
метою яких було намагання якомога повніше описати засіб візуалізації у педагогіці. Так, вербальний, візу-
альний, аудіовізуальний, аудіо-лінгвістичний методи та прийоми набули широкого застосування у практич-
ній роботі педагогів. 

Розгляду методу візуалізації як одному із найбільш дієвих у викладанні значну увагу приділяли С. Арют-
кін, О. Асмолова, А. Вербицький, С. Герасимова, А. Рапуто та інші дослідники. Візуалізація в контексті пси-
хофізіологічного аналізу розглядалася у працях О. Булгакова, С. Буркова; дослідження методів поліекранної 
технології як новітньої форми візуалізації у навчальному процесі детально описані у роботах О. Малінов-
ської, С. Масон. 

Візуалізація з використанням мультимедіа технологій стала предметом ґрунтовних досліджень О. Семе-
ніхіної, А. Юрченка. Теми робіт Л. Білоусової, В. Касторнової, І. Косенко, С. Лозовенко, Є. Малкіної, 
М. Некрасової, Л. Сидорової, А. Тумалєва стосуються питань навчання із застосування методів проекту-
вання та впровадження у педагогічну практику електронних дидактичних ресурсів. Ми ж пропонуємо роз-
гляд спектру засобів візуалізації, який є не досить описаним у теорії та методології, зокрема військової педа-
гогіки, а тому вважаємо, що наше дослідження слугуватиме удосконаленню процесу вивчення військових 
дисциплін.

Мета статті – розглянути різні прийоми практичного застосування засобів візуалізації як одного із най-
дієвіших способів збудження мотивації під час вивчення курсантами військових дисципліни для створення 
простору зацікавлення, пізнання та ефективного засвоєння ними навчального матеріалу. 

У дослідженні наведено десять різновидів візуалізації з описом їхнього змісту та методики застосування 
під час навчальних занять. Запропоновано розгляд засобів і різновидів візуалізації як критеріїв зацікавлення 
суб’єктів навчання предметом викладання навчальних дисциплін і формування у курсантів міцних знань як 
однієї з передумов ефективної підготовки воїна.
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Сучасні процеси в освіті перебувають на стадії пошуку нових форм і методів підвищення ефективності 
навчання та адаптації найновіших набутків, що можуть стати в нагоді військовим педагогам, які у своїй 
практиці не припиняють креативних пошуків з метою удосконалення навчання, виховання та підвищення 
загальноосвітнього рівня курсантів.

У час, коли Україна після проголошення суверенітету та незалежності опинилася у вирі загарбницьких 
воєнних дій з боку Росії, перед Збройними Силами України різко постало завдання ефективного виховання 
воїна-патріота, мужнього захисника територіальної цілісності держави. Серед інших методів, форм і засо-
бів, які утвердилися у просторі, зокрема й сучасної дидактики, викладання військових дисциплін, хочемо 
зупинитися на візуалізації навчального процесу, який останніми роками набув чи не найрозгалуженішого 
застосування у військово-педагогічній практиці, проте викликає у військових педагогів чимало запитань 
і проблем.

Зазначимо, що вже на етапах становлення педагогіки Середньовіччя застосуванню візуалізації  
(наочності) особливого значення надавав відомий учений-педагог Я. А. Коменський, який вважав наочність 
«золотим правилом дидактики». Розглядаючи роль підручників у наочному відтворенні світу, він писав, що 
«вони були найправильнішою картиною усього світу» [4, с. 151].

Із часів Я. А. Коменського у наукових і методичних напрацюваннях візуалізація як дидактичний метод 
і спосіб удосконалення навчання зазнала радикальних змін і трансформацій, переставши зводитися 
виключно до спрощених понять (наочності, показу). Відомий сучасний український педагог С. Гончаренко 
вбачав у візуалізації «візуальну грамотність», відводячи їй окремий «напрям у сучасній педагогіці» [2, с. 56].

На сучасному етапі викладання військових дисциплін візуалізація не може розглядатися поза новаціями, 
які пропонує невпинний поступ науково-технічного прогресу. Тому застосування новинок відео, аудіо, елек-
тронно-графічних та інших інноваційних форм, які продовжують займати провідне місце у повсякденному 
житті людини, не може залишатися осторонь вимог, які висуває сучасна військова педагогіка. Так, значна 
увага засобам сучасної візуалізації навчання відводиться у роботах відомого військового вченого, дослід-
ника та педагога В. Ягупова, який відносить її до активних методів навчання і виховання майбутнього воїна 
[8, с. 78–85]. 

Нашим завданням у цій статті є акцентувати увагу практиків, які працюють у сфері військової педаго-
гіки, на проблемах, що не припиняють поставати відповідно до вимог часу, є не до кінця вивченими та дослі-
дженими. Сьогодення вимагає від держави посилення підготовки воїна нового типу, наділеного сучасними 
знаннями, навичками та вміннями, здатного до виконання найскладніших завдань під час ведення ефектив-
них дій на війні сучасного формату.

Візуалізацію навчання ми розглядаємо насамперед як:
1. Необхідний засіб дидактики, без застосування якого навчання несе на собі відбиток архаїзму.
2. Напрям, необхідний сучасному військовому педагогу у досягненні основної педагогічної мети – 

навчити майбутнього воїна сучасним і ефективним вмінням і навичкам для переможного ведення ним бою 
та здійснення непохитної оборони. 

3. Засвоєння набутих знань як необхідного теоретично-практичного багажу, без якого належне вико-
нання професійних обов’язків майбутнім офіцером зводиться нанівець.

Для успішного вирішення цього триєдиного завдання у викладанні військових дисциплін ми пропонуємо 
опис видів візуалізації, які вже здобули адекватне сприйняття курсантами і потребують свого подальшого 
розвитку та вдосконалення. Серед інших видів назвемо такі:

1. Візуалізація графічних і картографічних зображень. До цього виду ми відносимо різні таблиці, карти, 
плани, графіки і схеми, які з певних причин не можуть бути продемонстровані курсантам технічними засо-
бами, а тому їх «демонстрація наживо» є досить ефективним засобом у процесі теоретично-практичного 
вивчення низки військових дисциплін. Необхідно зазначити, що цей вид навчальної візуалізації у своїх різ-
новидах здебільшого належить класиці військової педагогіки, але ми вважаємо, що повністю відмовлятися 
від нього, навіть у час бурхливого розвитку науково-технічного прогресу та інформаційних технологій,  
не варто. 

Так, сучасний курсант уже не мислить себе поза комп’ютерним монітором чи екраном смартфона. Проте, 
як продемонстрували реалії воєнних дій на Сході України, часта відсутність інтернет-зв’язку, стільникової 
комунікації спонукають воїна вибудовувати свої дії за допомогою багатьох традиційних інформаційних дже-
рел, серед яких різні карти, схеми, плани. Тому використання компактних візуально-інформаційних носіїв 
у сучасній педагогічній роботі військового педагога є необхідним і корисним.

2. Візуалізація у вигляді статичного та динамічного екранного демонстрування прикладів. У цьому виді 
ми пропонуємо застосовувати під час занять відео-демонстраційну техніку, здатну чітко і якісно демонстру-
вати слухачам підбірку слайдів, на яких яскраво й лаконічно зображено виклад квінтесенції тем, розділів, 
параграфів. 

Ефект так званого «стоп-кадру», за нашими спостереженнями, діє на сприйняття та закріплення курсан-
тами навчального матеріалу із подвійним результатом. По-перше, курсант завдяки яскраво поданій візуалі-
зації із зацікавленням сприймає відео-розробку «сухих» і «замудрих» теоретичних тверджень, які розгля-
даються під час заняття. По-друге, саме сприйняття, розуміння і запам’ятовування навіть найскладнішого 
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навчального матеріалу при застосуванні педагогом цього виду візуалізації помітно прискорюється, а тому 
має бажаний результат для всього процесу належного засвоєння курсантами навіть найскладніших частин 
навчальної теми.

3. Анімаційна візуалізація. Це вид, в основі якого педагогом закладається своєрідне «оживлення» 
та «пожвавлення» статичних слайд-кадрів. Застосовуючи у педагогічній практиці цей вид візуалізації, 
ми керуємося тим, що сприйняття будь-яких навіть найсерйозніших життєвих ситуацій, питань і проблем 
закладаються у свідомість людини ще з раннього дитинства. При вдалому поєднанні подачі викладачем 
складного навчального матеріалу у формі тематичної анімації, тематично опрацьованих коміксів такий 
матеріал неодмінно перетворюватиметься у найзмістовніший і найефективніший процес сприйняття тео-
рії та сприятиме розвитку у курсантів багатої уяви, образного мислення та творчого підходу, всебічному 
втіленню набутих ними теоретичних знань на практиці. Необхідно зазначити, що такий вид візуалізації 
не буде досить ефективним, якщо його позбавити логіки і доречності застосування у контексті навчаль-
ної теми, оскільки в іншому випадку він характеризуватиметься невиправданою еклектикою і відсутністю 
послідовності.

4. Візуалізація із застосуванням відеоматеріалів. Сучасний педагог не зможе обійтися без цього над-
важливого виду візуалізації. У практиці педагогічної роботи з майбутніми військовими цей вид набув осо-
бливого значення. Жодна лекція чи інший вид аудиторного заняття не зможе повністю відтворити специфіку 
воєнних дій, різновиди стратегії і тактики ведення бою в сучасних умовах, якщо усі приклади, наведені 
педагогом за трибуною, не отримають свого підтвердження у кадрах реальної кінохроніки чи тематичних 
сюжетах. Застосувавши цей вид візуалізації, можна стверджувати, що його ефективність є переконливою. 
Адже на екрані курсант має змогу не тільки бачити відтворення подій в історичній реальності, але й, за 
умови якісного підбору відеоматеріалів, засвоювати його слуховою пам’яттю, що дуже важливо. 

Як показує наш досвід, відеовізуалізація може застосовуватися у двох різновидах. Перший – повноме-
тражна відеодемонстрація навчального матеріалу із супроводжуючими коментарями викладача. Другий – 
епізодична відеодемонстрація, за якої відеоматеріал застосовується як засіб підсилення щойно озвученого 
викладачем теоретичного матеріалу. Більший ефект має другий різновид застосування відеоматеріалів під 
час навчання. Саме у ньому закладена необхідна «розривковість» у зоровому сприйнятті матеріалу із епізо-
дичним переключенням уваги на розповідь викладача, що сприяє контрастності у роботі мозку і є необхід-
ною умовою для запобігання перевтомленню слухацької аудиторії процесом сприйняття і засвоєння нового 
матеріалу. 

Щодо використання відеовізуалізації під час проведення, зокрема, практичних занять, то тематичний 
відеоресурс, який обов’язково повинен бути в арсеналі військового педагога, важко переоцінити. Практичне 
вивчення, а у подальшому і застосування курсантами вправ, тренінгів, інших дій і професійних прийомів 
часто стає справжньою проблемою для педагога, оскільки низку складників, які містить будь-яке практичне 
заняття, нині не можливо уявити без візуального демонстрування, у якому відеопоказ давно став нагальною 
необхідністю. 

На жаль, підбірка потрібних відеоматеріалів для використання їх у роботі військового педагога нині ще 
є занадто обмеженою. Тому викладачам військових навчальних закладів часто доводиться натрапляти якщо 
й на якісні відеоматеріали, то такі, які озвучені російською або ж іншими іноземними мовами. Якщо ауді-
оряд записано українською, то тематика і режисерська майстерність таких відеоробіт часто є примітивною 
або ж віддаленою від реалій навчальних завдань. Тому ми вважаємо, що усунення цієї проблеми має набути 
державної ваги, без подолання якої подальше удосконалення військового навчання, виховання та освіти 
зазнаватиме відчутної стриманості.

5. Програмно-комп’ютерна візуалізація. Цей вид сучасний педагог-новатор Л. Данилевич трактує як 
«новітній вид навчальної візуалізації» [3]. Ми також відносимо його до найсучасніших засобів навчальної 
практики курсантів. Зазначимо, що підготовка цього виду візуалізації вимагатиме від викладача необхідних 
специфічних знань і вмінь у роботі із комп’ютерною технікою, володіння основами спеціального програм-
ного забезпечення під час розробки необхідних навчальних завдань. 

Демонстрація за допомогою комп’ютера діаграмних, полівимірних, схематичних і графічних матеріалів, 
наділених динамікою показу у різних D-форматах, має неоціненне значення, особливо при засвоєнні кур-
сантами точних розрахунків, різних математичних формул, проведенні статистичного аналізу. Застосовуючи 
у військовій педагогіці саме цей вид навчальної візуалізації, педагог значно полегшує собі виклад матеріалу. 
Для слухачів же засвоєння надскладних тем перетворюється у якісне розуміння та запам’ятовування ними 
навчального матеріалу, що важко переоцінити.

6. Уявна візуалізація. На жаль, уявна візуалізація є детально вивченою і дослідженою тільки в аспекті 
виключно уяви як однієї із важливих властивостей людської психіки. Цей вид навчальної візуалізації не 
дуже часто застосовується під час занять, а даремно. Серед переліку вимог до військовослужбовця часто 
зазначається творчий аспект виконання ним певного змісту наказів і завдань. 

Воїн, позбавлений різносторонності таких важливих психологічних характеристик як уява, фантазія, 
творчість, особливо у таких сферах проходження військової підготовки як культурно-освітня, морально-
психологічна, педагогічна, тактико-стратегічна й низки інших напрямів військової служби, завжди буде при-
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реченим на скутість у своїх діях, а його властивістю стане лише сухе виконання наказів і розпоряджень, що 
вноситиме безініціативність і психологічний дискомфорт у його дії та дії його підлеглих. Тому розвиток 
і повсякчасне застосування уявної візуалізації, на наш погляд, є невід’ємним елементом у справі удоскона-
лення ефективності навчання сучасного воїна. 

Не можна забувати, що застосування під час занять прийому концентрації уваги, а після цього пропозиція 
через уяву відобразити виконання того чи іншого завдання справляє поліфункціональний ефект. По-перше, 
у ньому криється необхідний розвиток уяви курсанта. По-друге, наявним стає розвиток його творчих зді-
бностей. По-третє, розумно дозована фантазія курсанта дозволяє йому якнайкраще і з зацікавленням при-
ступити до виконання поставленого перед ним завдання. 

Сучасний педагог Г. Брянцева навіть вдається до розгляду цього явища шляхом поєднання у педагогічній 
практиці «комп’ютерно-демонстраційного» та «образно-зображального» виду візуалізації [1]. Як показує 
наш педагогічний досвід, під час проведення семінарських, практичних та інших видів занять, не дивлячись 
на те, що військовий педагог має справу із майбутніми професійними військовослужбовцями, викладачеві 
не варто уникати таких ефективних форм, спрямованих на розвиток уявної візуалізації. Це може бути скла-
дання віршів із заздалегідь підібраних педагогом слів або ж відтворення певної бойової ситуації у формі 
малюнка чи самостійне складання курсантом компактного сценарного ряду для зйомки уявного фільму вій-
ськової тематики. Результат подібних педагогічних експериментів не забариться і щоразу при його вмілому 
застосуванні сприятиме зростанню рівня творчого підходу воїна до виконання складних завдань.

7. Візуалізація модельно-макетного формату. Особливістю цього виду візуалізації є те, що у більшості 
випадків курсант може відчути продемонстрований викладачем предмет на дотик, візуально пересвідчитися 
в його реальній конфігурації, вимірах, вазі. Сприймаючи такий об’єкт візуалізації, можна відчути його най-
більш повно. 

Якщо зазначити, що жоден із наведених вище видів навчальної візуалізації не в змозі запропонувати 
курсантові саме такий вид сприйняття навчального матеріалу, то можна зробити висновок, що моделювання 
певних засобів, технологічних процесів, механізмів і їм подібного може стати у нагоді майбутньому офі-
церові, а тому має особливу навчальну цінність. Під час вивчення бойової стратегії чи військової тактики, 
макетування розташування військ, позицій, дислокації бойових розрахунків він є незамінним помічником 
педагогові у процесі посилення ефективності навчання.

8. Слухова візуалізація. Розглядаючи цей вид серед різноманіття навчальної візуалізації, нагадаємо, 
що слух, слухова пам’ять, слухові відчуття воїна не можуть трактуватися педагогом як щось упосліджене 
у змісті загальної візуалізації навчання. Тому такі класичні методи навчання як пояснення, роз’яснення, 
повторювання й інші здебільшого находять своє втілення у педагогіці і військовій педагогіці, зокрема через 
слух, трансформуючи почуте в уявний зображальний ряд, покликаний допомагати курсантові якнайкраще 
сприймати, розуміти і засвоювати навчальний матеріал. 

Мусимо окремо зупинитися на вмінні педагога пояснювати навчальний матеріал вишуканою, літера-
турною й образною мовою. Слово здатне діяти на людину із силою, здолати яку непросто. З огляду на це 
слухова візуалізація, яка виникає у курсанта внаслідок здійснення на нього якісного образно-емоційного 
впливу, здатна сприяти успішному засвоєнню ним нового матеріалу із незаперечною ефективністю. Значну 
роль у використанні слухової візуалізації відіграють лінгафонні кабінети, студії звукозапису і звуковідтво-
рення, а також стимулювання викладачем до прослуховування курсантами зразків вітчизняної та світової 
класичної, естрадної та народної музики. Яскравого ефекту у застосуванні цього виду візуалізації можна 
досягти шляхом поєднання педагогом під час занять усного слова з фоновим рядом, у якому може звучати як 
музика, так і шумові ефекти або ж використання фрагментів із записом фонограм тематичних літературно-
музичних композицій, аудіо-інсценізацій. 

9. Показово-екскурсійна візуалізація. Цей вид навчальної візуалізації ми розглядаємо як синкретичний, 
оскільки у ньому поєднана низка інших видів візуального сприйняття, які ми вже розглядали вище. Втім 
практика викладання доводить, що через чітко сформульовану тематичність екскурсій військовослужбовці 
засвоюють теоретичний матеріал із набагато відчутнішим пожвавленням. Адже екскурсія як діяльна форма 
просвітницької роботи не втратила свого значення в сучасній військовій педагогіці. 

Застосовуючи на практиці такий вид візуалізації, ми дійшли висновку, що найбільш діяльний у військо-
вій педагогіці вплив на освітній рівень військовослужбовця має саме тематичний, а не оглядовий різновид 
екскурсій. Чітко визначена педагогом тема здебільшого сконцентровує увагу і зосередженість курсантів на 
об’єктах екскурсійного огляду, розвиваючи у них наочно-прикладні аргументи щодо отриманих теоретич-
них знань. 

Дієвим доданком до цього виду візуалізації є постать екскурсовода. Різнобічний діапазон викладу матері-
алу, емоційність його подачі, вміння зосередити увагу слухачів на основних деталях запропонованого мате-
ріалу є запорукою ефективного засвоєння курсантами пройденого матеріалу. 

10. Мистецька візуалізація. Слово, звуки, колір, рух у мистецькому їх оформленні здатні впливати на емо-
ційну сферу людини, залишаючи у її свідомому переосмисленні та пам’яті глибокий слід. Стосовно викла-
дання таких дисциплін як «Історія світової культури», «Методика військової культурно-освітньої роботи» 
у стінах військового навчального закладу, то наш досвід переконливо доводить, що розповідь про музику без 
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її слухання чи бесіди про життя і творчість видатних художників без демонстрації їхніх робіт перетворю-
ються на примітивну формальність викладу навчального матеріалу. Зорово-слухова візуалізація творів літе-
ратури, музики, історії театру, образотворчого мистецтва, хореографії є умовою для забезпечення заняття 
яскравими зразками та прикладами, що мають неабияке навчальне значення. 

11. Візуалізація живого прикладу. Низка тем із військових дисциплін під час вивчення їх із використан-
ням візуалізації часто вимагає від педагога демонстрації «живого», а не уявного чи екранного прикладу. 
Так, вивчення тем «Козацька педагогіка» або «Українська народно-виховна традиція» та інших із курсу 
вивчення «Військової педагогіки» за умови живої демонстрації, наприклад танцю «Бойового гопака» або 
ж відтворення українського народного обряду «Постриг військового бранця» у виконанні запрошеного на 
заняття фольклорного гурту, здебільшого перетворює слухача із пасивного спостерігача на активного учас-
ника дійства. Це є переконливим педагогічним прийом, що завдяки візуалізації живого прикладу несе у собі 
потужний заряд, в якому процес поєднання теорії і практики на очах у курсантів здатний перетворитися на 
справжній моноліт усіх навчальних засобів, засвоєння яких відбувається із навчальною ефективністю.

Висновки. Проведене нами дослідження дозволяє трактувати застосування візуалізації у навчальному 
процесі військових навчальних закладів як:

1. Необхідну і розвиваючу функцію під час підготовки сучасного воїна, без використання якої діяльність 
військового педагога в сучасних умовах буремного розвитку інформаційного прогресу виглядатиме досить 
збідненою.

2. Візуалізація при вдалому її застосуванні неодмінно стає запорукою вияву жвавого інтересу курсантів 
до найскладніших частин навчального матеріалу і сприяє їх якісному сприйняттю, розумінню та засвоєнню.

3. Візуальне мислення і його розвиток через візуальне сприйняття є умовою розширення педагогічно-
навчального та виховного арсеналу військового педагога.

4. Застосування у військовій дидактиці візуально-когнітивних підходів за умови їх поєднання із тема-
тичним програмним забезпеченням здебільшого перетворюється на джерело необмежених можливостей, 
використовуючи які військовий педагог отримає можливість перетворити свої заняття на зразок сучасної 
методики викладання військових дисциплін.

5. Дидактична апробація усіх наведених прикладів застосування візуалізації у процесі навчання сучас-
ного воїна здобула чимало позитивних результатів у нашій педагогічній практиці і несе у собі ще більші 
вияви для подальшого їх вивчення, розвитку та застосування у практиці військового педагога.

Використана література:
1. Брянцева Г. В. Візуалізація навчального матеріалу з комп’ютерної графіки за допомогою асоціативних зображень-обра-

зів. Освіта Донбасу. 2011. С. 53–59.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.
3. Данилевич Л. П. Створення засобів наочності з використанням комп’ютерних технологій. Професійна підготовка педа-

гогічних працівників. Житомир : Житомирський держ. пед. ун-т, 2008. С. 16–24.
4. Коменський Я. А. Великая дидактика. Избранные педагогические произведения в 2 т. Т. 1. Просвещение, 1982. 656 с.
5. Семеніхіна О. В. З досвіду створення стендових матеріалів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 

Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. № 2(28). С. 312–321.
6. Семеніхіна О. В. Вміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : Видав-
ництво УжНУ «Говерла». Вип. 33. 2014. С. 176–179.

7. Ягупов В. В. Не імітаційні активні методи навчання. Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка і психологія. 
Дніпропетровськ, 2000. Вип. 5. С. 78–85.

References:
1. Briantseva H. V. (2011) Vizualizatsiia navchalnoho materialu z kompiuternoi hrafiky za dopomohoiu asotsiatyvnykh zobrazhen-

obraziv. [Visualization of educational material from computer graphics with the help of associative images]. Donetsk : Osvita 
Donbasu, S. 53–59 [in Ukrainian]

2. Honcharenko S. U. (1997) Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, 376 s. [in Ukrainian] 
3. Danylevych L. P. (2008) Stvorennia zasobiv naochnosti z vykorystanniam kompiuternykh tekhnolohii. Profesiina pidhotovka 

pedahohichnykh pratsivnykiv. [Creating visual aids using computer technology. Professional training of teachers.] Zhytomyr : 
Zhytomyrskyi derzh. ped. un-t. S. 16-24 [in Ukrainian]

4. Komenskiy Y. A. (1982) Velikaya didaktika Izbrannyie pedgogicheskie proizvedeniya. [Great didactics Selected pedagogical 
works] v 2 t. T. 1. Prosveschenie, 656 s. [In Russian]

5. Semenikhina O. V. (2013) Z dosvidu stvorennia stendovykh materialiv. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekh-
nolohii. [About the end of the poster materials. Pedagogical sciences: theory, history, innovation technologies]. Sumy : Vyd-vo 
SumDPU imeni A. S. Makarenka, № 2(28). S. 312–321 [in Ukrainian]

6. Semenikhina O. V. (2014) Uminnia vizualizuvaty navchalnyi material zasobamy multymedia yak fakhova kompetentnist uchy-
telia. [Clearer visualization of the basic material with the help of multimedia as a teacher’s competence]. Uzhhorod : Naukovyi 
visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pedahohika. Sotsialna robota». Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla». 
Vyp. 33. S. 176–179 [in Ukrainian]

7. Yahupov V. V. (2000) Ne imitatsiini aktyvni metody navchannia [Not іmіtations active methods of navchannya]. Dnipropetrovsk : 
Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Pedahohika i psykholohiia. Vyp. 5. S. 78–85 [in Ukrainian]



29

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Bereza R. P., Tytskyi I. A., Dunduk O. I., Nazariichuk O. V. Visualization of the educational process as a means of 
effective training of a modern warrior

The article substantiates the need to use visualization as an effective tool during the theoretical and practical training 
of a soldier of the Armed Forces of Ukraine, equipping him with the latest knowledge to defend state borders and combat 
in modern conditions of military conflicts. Examples of visualization and their application in the educational process are 
considered in the context of their educational and didactic approbation, and therefore have a valuable practical application. 
A number of the latest examples of visualization and innovative approaches to the use of military in training, already known 
techniques of visualization, which contributes to the further improvement of military didactics.

Particular emphasis is placed on the use of visualization methods, which with their skillful implementation in the work 
of a military teacher, can significantly increase the assimilation of educational material by cadets in military disciplines. The 
advantages of the method in terms of further improvement of military didactics and diversification of forms of educational work 
among servicemen are presented in detail. Along with this, a description of the methods of application of visualization, among 
which are specific, inherent in the study, exclusively, military disciplines. 

The purpose of the study is to intensify attention on the use of visualization as one of the effective tools in the training 
and education of modern soldiers of the Armed Forces of Ukraine. Explain the practical feasibility of using a visualization 
tool for more effective acquisition of knowledge, skills and abilities by cadets during training. The study covers ten examples 
of visualization that have been widely used in the teaching of military disciplines. The article highlights aspects of visualization 
in the development of imagination, attention, critical thinking and analytical perception of cadets.

Key words: visualization, educational process, modern warrior, demonstration, example, animation, multimedia, clarity.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ

Статтю присвячено розгляду актуальної проблеми формування професійного самовизначення майбутніх соціаль-
них працівників. Проаналізовано підходи вчених до розуміння сутності поняття «професійне самовизначення», осо-
бливості професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників в сучасних українських умовах. Особливу ува-
гу приділено питанню свободи професійного вибору, самореалізації, саморозвитку особистості, на яких ґрунтується 
самовизначення. 

Визначено фундаментальне значення ролі особистісних якостей фахівця соціальної роботи у професійній діяль-
ності. Вказано, що, будучи особливою професійною сферою, заснованою на обміні соціально-культурним досвідом між 
соціальним працівником і клієнтом, діяльність фахівця передбачає опору на гуманістичні принципи справедливості, 
відкритості, вміння зберігати дистанцію, при цьому налагоджуючи довірчі відносини. 

Сучасна соціальна ситуація, яка склалася в Україні, висуває особливі вимоги до спеціалістів соціальної роботи. Цей 
складний вид діяльності передбачає наявність різнобічних знань, умінь, здібностей і досвіду, професійних компетенцій.

Методологічною основою дослідження є методи теоретичного аналізу та узагальнення. Було зазначено, що харак-
тер процесів, які лежать в основі професійної самореалізації, визначає верховенство суб’єктивних рис особистості 
у професійному самовизначенні над об’єктивними (оточення, освіта). Інтереси особистості, її ціннісні орієнтації 
є одними з головних чинників, які визначають професійний вибір.

Зроблено висновок, що середовище українського суспільства багато в чому диктує соціальному працівнику як 
суб’єкту професійного самовизначення способи, напрями та ступінь розкриття його природного потенціалу. Україн-
ські реалії спонукають особистість, яка професійно самовизначається, формувати свої інтереси і цінності навколо 
матеріального благополуччя.

Ключові слова: професійне самовизначення, самоактуалізація, споріднена праця, особистісні якості, ціннісні орі-
єнтації, соціальна робота, професійний вибір, середовище українського суспільства. 

Останнім часом у суспільстві особливого значення набувають професії соціономічного типу. Фактором 
такого зростання насамперед є зміни у соціально-економічній і гуманітарній сферах, загальносвітові тренди 
концентрації уваги на особистості та її правах, прагненні до самоактуалізації. Будучи спрямованою на під-
вищення якості життя людини, реалізацію її прагнень, у фокусі таких змін знаходиться і професія соціаль-
ного працівника.

Прагнучи до гармонізації особистості і її відносин з оточуючими, соціальний працівник виконує най-
важливішу роль у стабілізації суспільства – поширення гуманістичного погляду на соціальні відносини. 
Для будь-якого суспільства джерелом і показником його гуманності, цивілізованості є можливість свободи 
вибору, самореалізації, саморозвитку особистості, на яких ґрунтується самовизначення.

Вивчення проблеми професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників є одним із най-
важливіших соціально-педагогічних завдань. Незважаючи на зростаючу в сучасних соціально-економічних 
умовах, які склалися в Україні, потребу у соціальних працівниках, ця професія в нашій державі поки що 
залишається не престижною. На нашу думку, цікавим завданням у цій сфері є дослідження сутності про-
фесійного самовизначення, кроків та етапів цього шляху, визначення ролі ціннісних орієнтацій майбутніх 
соціальних працівників у процесі їх професійного самовизначення та особливостей формування професій-
ного самовизначення майбутніх соціальних працівників в сучасних українських умовах.

Формування нових ціннісних координат розвитку особистості, запит у сучасному суспільстві на подальшу 
гуманізацію буття, створення умов для особистісного зростання, самореалізації, кардинальні зміни в усві-
домленні і прагненні до всебічної реалізації прав особистості визначають актуальність цього дослідження. 
Враховуючи фактор свободи індивіда як одну з найважливіших передумов для реалізації процесу самовиз-
начення, розглянемо обставини, які впливають на можливість реалізації майбутнім соціальним працівником 
свого потенціалу здійснювати вибір і здатність провести професійне самовизначення.

Проблемам професійного самовизначення та його сутності присвятили свої роботи зарубіжні і вітчизняні 
мислителі та науковці А. Маслоу, В. Франкл, К. Ясперс, І. Кон, Г. Сковорода, Е. Зеєр, Є. Клімов, М. Пряжні-
ков, Є. Головаха, В. Корнещук, А. Капська, Л. Міщик, О. Карпенко, В. Тернопольська, В. Поліщук, Н. Чер-
нуха та інші.

Мета статті – розкрити сутність і проаналізувати особливості професійного самовизначення майбутніх 
соціальних працівників в сучасних українських умовах. 

Професійне самовизначення (самовизначення професіонала) – це активний пошук можливостей для 
розвитку, формування себе як повноцінного учасника спільноти «виробників» чогось корисного, спільноти 
професіоналів [1, с. 26]. Зміст кожного індивідуального процесу самовизначення є глибоко особистісним, 
зумовленим низкою факторів. При цьому особа як суб’єкт і об’єкт професійного самовизначення детермінує 
особливості його сенсу і у суспільстві.
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Наявність комплексу філософських, педагогічних, соціологічних і психологічних аспектів робить само-
визначення особистості науковою проблемою з високим ступенем складності. Відмінності у підходах до 
визначення цього поняття – наслідок такої складності, багатофакторності. Е. Зеєр, Є. Головаха зазначають, 
що важливим аспектом проблеми розвитку особистості є необхідність для людини самостійно визначати 
власний життєвий і професійний шлях.

Професійне самовизначення присутнє серед тем, представлених у спадщині класика української філо-
софської думки Г. Сковороди. Концепція «спорідненої» праці, її пошук постають у його роботах одним зі 
смислів буття, самовдосконалення і самопізнання. 

А. Маслоу, В. Франкл, К. Ясперс, І. Кон під самовизначенням розуміють самоактуалізацію, самореаліза-
цію, самоздійснення, самотрансценденцію, тісно пов’язуючи їх із трудовою діяльністю. На думку А. Маслоу, 
самоактуалізація виявляє себе «через захопленість значущою роботою». К. Ясперс пов’язує самореалізацію 
зі «справою», яку робить людина. І. Кон стверджує, що самореалізація виявляється через працю, роботу 
і спілкування. На думку В. Франкла, самовизначення передбачає не лише «самореалізацію», а й розширення 
своїх первинних можливостей – «самотрансценденцію» [2, с. 16].

Видатний український мислитель Г. Сковорода сенсом життя вважав вибір «спорідненої праці», 
закликав до самопізнання. На його думку, самопізнання відкриває справжню природу людини, дозволяє 
визначити свою спорідненість [3]. На думку Е. Зеєра, професійне самовизначення здійснюється протягом 
усього професійного життя: особистість постійно рефлексує, переосмислює своє професійне буття і само-
стверджується у професії [4]. Можна стверджувати, що пошук своєї «ніші у професійному світі», зна-
ходження свого, близького за схильностями і цінностями, покликання і є головним сенсом професійного 
самовизначення.

Професійне самовизначення як вид людської діяльності нерозривно пов’язане з уявленнями про бажане 
майбутнє, цілями, ціннісними орієнтаціями. На думку Є. Головахи, у процесі планування свого майбут-
нього, під час побудови конкретних планів і цілей людина насамперед керується певною ієрархією ціннос-
тей і вибирає ті з них, які найбільш тісно пов’язані з її переважаючими потребами [5].

Так, майбутній соціальний працівник, здійснюючи власне самовизначення, конструює майбутнє, в якому 
ефекти від його професійної діяльності співпадають з його ціннісними прагненнями, передають його кар-
тину світу. Саме тому важко переоцінити важливість точного, релевантного внутрішнім прагненням осо-
бистості, професійного самовизначення соціального працівника як на етапі входження у професію, так 
і в процесі постійної переоцінки своєї ролі, впливу, задоволеності та інших трансформацій, які відбуваються 
всередині об’єкта самовизначення.

Роль особистісних якостей фахівця соціальної роботи у професійній діяльності полягає в тому, що така 
діяльність спрямовується на досягнення таких гуманістичних ідеалів як благополуччя, здоров’я, висока 
якість життя. Саме від їх професіоналізму залежить якість наданої допомоги. Діяльність соціального пра-
цівника також спрямовується на гармонізацію міжособистісних стосунків, стосунків особистості і соціуму, 
на гуманізацію і стабілізацію суспільства. Усі особистісні якості загалом можна охарактеризувати як вияв 
гуманістичного ставлення до людей: гуманізм, повага до людини, почуття співпереживання і милосердя, 
доброта, чутливість, здатність відгукуватися на чужий болі і проблеми, бажання допомогти іншій людині, 
прагнення до взаємодії, співпраці, інтерес до внутрішнього світу людини, симпатія, альтруїзм, комуніка-
бельність, екстравертність, довіра і відкритість у спілкуванні, тактовність і делікатність, порядність, чес-
ність, висока моральність [6, с. 36].

У кодексі професійної етики Національної асоціації соціальних працівників США вказано, що соці-
альні працівники повинні постійно усвідомлювати місію професії, цінності, етичні принципи, етичні норми 
і застосовувати їх у своїй практиці [7]. 

Соціальна робота – унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для поліпшення 
життя окремої особистості, підвищення добробуту народу [8]. Будучи особливою професійною сферою, 
заснованою на обміні соціально-культурним досвідом між соціальним працівником і клієнтом, діяльність 
фахівця передбачає опору на гуманістичні принципи справедливості, відкритості, вміння зберігати дистан-
цію під час налагодження довірчих відносин. Сучасна соціальна ситуація, яка склалася в Україні, висуває 
особливі вимоги до спеціалістів соціальної роботи. Цей складний вид діяльності передбачає наявність різ-
нобічних знань, умінь, здібностей і досвіду, професійних компетенцій.

Характер процесів, покладених в основі професійної самореалізації, визначає верховенство суб’єктивних 
рис особистості у професійному самовизначенні над об’єктивними (оточення, освіта). Інтереси особистості, 
її ціннісні орієнтації є одними із головних чинників, які визначають професійний вибір. Ці фактори зосеред-
жують на собі найбільшу емоційну інтенсивність, стягують на себе увагу і вольові зусилля.

Соціальна робота як професія вимагає від того, хто самовизначається, найвищої емоційної залученості, 
розвиненої емпатії і уваги до поведінкових виявів, які є або вродженими здібностями, або навичками, що 
розвиваються в індивіда на неусвідомлюваному рівні у процесі накопичення культурно-соціального досвіду. 
Рівень інтересу (як вияв природних схильностей і особистісних рис) – той, на якому людина здебільшого 
і приймає рішення перейти від «аматорського» вияву цих здібностей до професіоналізації діяльності, яка 
викликає у нього інтерес.
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Усвідомлення таких здібностей, порівняльний аналіз уявлень про необхідний соціальний профіль, що 
складаються з інформації про вимоги, висунуті суспільством і професією до такого фахівця, також є важли-
вими факторами самовизначення. Майбутній соціальний працівник проводить уявний експеримент, порів-
нюючи себе, власні особливості із набором якостей, які він вважає необхідними у професії. Таким чином 
він намагається встановити свою відповідність вимогам і лакуни в розвитку власних знань, умінь і навичок, 
а також особистісних якостей, які знаходяться, з його точки зору, у дефіциті. Отримання і аналіз результатів 
такого «внутрішнього» експерименту – найважливіша з віх у процесі професійного самовизначення, яка дає 
змогу індивіду зробити висновок про правильність обраної сфери професійної діяльності.

Виявляючи розбіжності між усталеними уявленнями про професійний профіль ролі соціального пра-
цівника (особистісним і компетентнісним) та своїми ціннісними орієнтаціями, студенти можуть виявляти 
невідповідності і конфлікти. Здебільшого такий результат порівняння провокує новий виток пошуку нової 
сфери професійної діяльності. Подібний механізм самоперевірки виконує одну із найважливіших функцій – 
верифікації вибору і відсіювання із професійної сфери «чужої» у професії людини. Тому дуже важливо і на 
етапі вибору професії, і в процесі підготовки майбутніх спеціалістів формувати свідомість, яка спонукає їх 
до плідної професійної діяльності. Як приклад можна навести результати анкетування, проведеного в ОНПУ 
для виявлення особливостей вибору абітурієнтами професії соціального працівника. Отримані результати 
дають змогу дійти висновку, що професійне самовизначення більшості майбутніх соціальних працівників 
є неусвідомленим і відбувається за відсутності ґрунтовного аналізу обраної професії [9].

Крім можливості для особистості реалізуватися найбільш повно, для соціальної стабільності та розви-
тку суспільства цей механізм також дуже цінний: сенс професійного самовизначення для індивіда тісно 
пов’язаний із соціумом, оскільки сукупність особистостей, які найбільш повно реалізувалися, і складають 
здорове розвинене суспільство. Розвиток соціального працівника, його зростання у професійному та осо-
бистісному планах є змістом професійного самовизначення для соціуму, виступають запорукою його роз-
витку. Отже, пошук людиною свого професійного покликання, набуття самореалізації у професії можна 
назвати єдиним для особистості і соціуму сенсом професійного самовизначення.

Вимоги до сучасного професіонала ростуть і ускладнюються, стають більш об’ємними і жорсткими: 
мобільність, творче мислення, навички стратегування, розвитку і трансформації своїх компетенцій під тис-
ком змін у сучасному суспільстві стають абсолютно буденними.

Зміст і форми усіх сфер життя зазнають змін через вплив різних чинників: від глобальних (інформати-
зація) до характерних для окремих територій. Низка прикладів підтверджує, що це зауваження справед-
ливе і для професійної сфери: виникають нові форми найму, в деяких галузях змінюється зміст професійної 
діяльності (змінюючи конфігурацію вимог до профілю професіонала, який може бути затребуваний ринком) 
і виникає необхідність періодичної зміни сфери професійної самореалізації. 

У зв’язку з трансформацією домінуючих у суспільстві цінностей ці зміни диктують індивіду необхід-
ність постійно відслідковувати (свідомо чи несвідомо) такі зміни в силу їх тісного зв’язку з можливостями 
професійного самовизначення. Вибираючи оптимальні траєкторії кар’єри, розмірковуючи над соціальним 
престижем тієї чи іншої діяльності, оцінюючи попит на ринку праці і можливість задоволення потреб через 
зайняття певною працею, людина невпинно перебуває у процесі професійного самовизначення.

Соціально-економічні чинники впливають і на професійне самовизначення майбутніх соціальних пра-
цівників. Цей вплив носить суперечливий характер. Так, в умовах економічної та політичної кризи, яка 
склалися в Україні, зростає потреба в соціальних працівниках, оскільки більшість населення опинилася 
у важкій ситуації. За таких обставин потрібна кваліфікована допомога фахівців, тому зростають вимоги 
до підготовки кадрів. У нашій країні, на жаль, бути соціальним працівником не дуже престижно через 
низький рівень доходів, важкі умови праці, високу емоційну і психологічну напруженість. Тому у процесі 
професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників формуються протиріччя, які індивіду 
важко подолати. 

Дисонанс пролягає по всьому фронту зіткнень професійних очікувань і реальності. Низький рівень пре-
стижу соціальної роботи, викликаний соціальними і економічними реаліями деформації існуючих ціннос-
тей, тягне за собою зниження прагнень до самовдосконалення, професійного росту, що перешкоджає вирі-
шенню завдань, поставлених перед соціальним працівником і соціальною сферою загалом, і призводить до 
зниження якості життя індивіда (як соціального працівника, так і його клієнта), деградації суспільства.

Середовище українського суспільства багато в чому диктує соціальному працівнику як суб’єкту про-
фесійного самовизначення способи, напрями та ступінь розкриття його природного потенціалу. Зіткнення 
майбутнього соціального працівника із негативними факторами соціального середовища (бідність і май-
нове розшарування, територіальна дискримінація, корупція) і прагнення найбільш повно розвинути свої 
схильності і задатки, повноцінно реалізувати індивідуальні особливості можуть призвести до того, що осо-
бистість, яка самовизначається, потрапляє в ситуацію, в якій навіть наявність нестандартних здібностей не 
гарантує досягнення кар’єрних успіхів. Крім демотивуючого впливу на індивіда, який прагне до самореалі-
зації в служінні інтересам суспільства, наслідки таких ситуацій негативно впливають і на життя суспільства, 
адже продукт праці талановитого професіонала міг би принести користь і підвищити якість життя деяких 
соціальних груп чи всього соціуму.
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Українські реалії спонукають особистість, яка професійно самовизначається, формувати свої інтереси 
і цінності навколо матеріального благополуччя. Найбільш популярними в нашій країні є професії у сфері ІТ, 
менеджери, юристи, інженери. Така ситуація детермінує і ставлення до своєї праці, професії, коли у центр 
мотивації до професійної діяльності особистість змушена ставити винагороду і громадський статус. Орієн-
тація особистості на цінності, інтереси, задоволення потреб, прагнення до особистісного зростання, актив-
ний вияв себе також властиві професійному самовизначенню в Україні. При відсутності в індивіда інтересу 
до його професійної діяльності розвиток і продовження практики в будь-якій сфері є не можливими. Тому 
не можна говорити, що роль матеріального компоненту у професійному самовизначенні соціального пра-
цівника в Україні прагне до абсолюту, але підкреслити її найвищу значимість у цьому процесі необхідно. 

Зростає складність і тих елементів об’єкта, які здобуваються в процесі соціалізації. Знання, вміння, нави-
чки, компетенції, які можливі до освоєння або вимагаються ринком, постійно ускладнюються. Вимоги до 
професіонала, який входить до цієї професії, стрімко зростають. Насамперед це відбувається за рахунок 
постійного зростання обсягу знань в основній професійній сфері та підвищення ролі міждисциплінарних 
підходів до вирішення проблем, що вимагає освоєння суміжних галузей знань. Тому основними ознаками 
сьогодення є зростання можливостей майбутнього соціального працівника самовизначатися зі спеціаліза-
цією, кар’єрною траєкторією і інструментарієм своєї професійної діяльності та підвищення особистої від-
повідальності за реалізацію професійного вибору. 

Висновки. Пошук і реалізація свого покликання, надбання профільних знань і навичок, рис, властивих 
професіоналові у сфері соціальної роботи, розвиток навичок самостійного управління своїм професійним 
вибором, постійного самовдосконалення – елементи, необхідні для становлення особистості як професі-
онала в сучасних умовах. Той факт, що від професіоналізму соціального працівника часто залежить доля 
клієнта, надає найвищої суспільної значимості такій діяльності. При цьому статус і ступінь задоволення 
очікувань людини, яка обрала цю сферу для професійної самореалізації, не досить релевантні ступеню її 
соціальної значущості, що істотно впливає на процес самовизначення майбутніх соціальних працівників.

На основі проведеного аналізу особливостей професійного самовизначення майбутніх соціальних пра-
цівників в сучасних українських реаліях ми дійшли висновку, що, на жаль, можливість самостійно форму-
вати свій професійний вибір і шлях, вдосконалення професійних навичок поза прив’язкою до кар’єрних 
перспектив не є визначальними цінностями у процесі реалізації професійного вибору майбутніх соціальних 
працівників в українських реаліях. Знаходження особистістю покликання у професійній сфері як сенсу про-
фесійного самовизначення в наших умовах має доповнюватися тим, що індивід насамперед шукає свої мож-
ливості не у змісті професії, а в явищах, які додаються до здійснення професійної діяльності (матеріальна 
винагорода, статус і зв’язки, зручності виконання своїх функцій). 
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Bodrova I. O. Essence and specificity of professional self-determination of future social workers in modern 
Ukrainian conditions

The research dedicated to the consideration of the current problem of the formation of future social workers’ professional 
self-determination. The scientists’ understandings of the essence of the concept of «professional self-determination», specificity 
of professional self-determination of future social workers in modern Ukrainian conditions were analyzed.

Additional attention is put to the issue of professional choice freedom, self-realization, individual self-development, on 
which self-determination is based. The fundamental importance of the role of the personal qualities of a social work specialist in 
professional activity has been determined. It is indicated that, being a special professional area which is based on the exchange 
of social and cultural experience between a social worker and a client; supposes that activities of a specialist involve relying on 
the humanistic principles of justice, openness, the ability to maintain a distance, while building trusting relationships. Moreover, 
the current social situation that has formed in Ukraine makes special demands on specialists in social work. This complicated 
type of activity supposes the presence of wide amount of knowledge, skills, abilities and experience, professional competencies.

The methodological basis of the research is the methods of theoretical analysis and generalization.
It was noted that the processes of professional self-realization determine the main role of subjective personality traits during 

the professional self-determination, unlike objective ones (environment, education, etc.). The interests of the individual, its value 
orientations are one of the main factors which determine the professional choice.

It is concluded that the Ukrainian society environment directs to a social worker, as a subject of professional self-
determination, the methods, directions and degree of disclosure of its natural potential. Ukrainian realities encourage a person 
who professionally self-determines to form their interests and values around material well-being.

Key words: professional self-determination, self-actualization, related sphere, personal qualities, value’s orientation, social 
work, professional choice, the environment of Ukrainian society. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

На основі вивчення наукових джерел проаналізовано дослідження сучасних учених про теоретичні положення 
організації дистанційного навчання, з’ясовано суть поняття «дистанційне навчання» як сучасної інноваційної форми 
навчання, розкрито організаційні та методичні аспекти впровадження дистанційного навчання в освітній процес на 
основі ефективних методик і технологій.

Авторами виокремлено переваги дистанційного навчання як такого, що забезпечується відповідним навчально-
інформаційним середовищем, використанням ресурсів мережі Інтернет, мультимедійних навчальних засобів та інших 
електронних освітніх ресурсів; орієнтує студентів на новий стиль навчання з інтенсивним використанням інформа-
ційно-комунікативних технологій, програм і систем віддаленого спілкування, подачі інформації та сприяє розвитку їх 
вмінь і навичок для подальшого навчання протягом життя; забезпечує діалогове спілкування між всіма учасниками 
освітнього процесу і постійну підтримку на усіх етапах навчання.

Обґрунтовано думку про дистанційне навчання як специфічний засіб опанування значним обсягом навчальної інфор-
мації; інструмент самоактуалізації, самовдосконалення і самореалізації, адаптації здобувачів освіти до нових вимог 
навчання в умовах трансформації сучасного освітнього середовища. Дистанційне навчання спрямоване на формування 
високого ступеня самоосвіти студентів, засноване на їх мотивації до виконання завдань, інформаційній та методич-
ній підтримці студентів, використанні інтерактивних методів. Автори наголошують, що організація дистанційно-
го навчання потребує інформаційної та методичної підтримки, використання в освітньому процесі нових досягнень 
інформаційних технологій, які забезпечують технологічність навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, професійна підготовка, фахівці дошкільної освіти, інформаційно-комуніка-
ційні технології, навчальна платформа.

Модернізація сучасної системи вищої освіти в Україні спрямована на створення оптимальних умов осо-
бистісно-професійного становлення майбутнього педагога, фахівця дошкільної освіти і все більше орієнту-
ється на розвиток дистанційного навчання як глобального тренду в сучасних умовах. 

Запровадження дистанційного навчання як дієвого інструменту взаємодії систем вищої освіти та його 
стрімкий розвиток ґрунтується на використанні світового досвіду, поєднанні прогресивних технологій 
дистанційної освіти з технологіями та методами класичних форм навчання і спрямовується на підвищення 
якості підготовки майбутніх педагогів.

Можливість вибору системи навчання, взаємопроникнення та інтеграція методів, засобів і форм освіт-
нього процесу зумовлює та передбачає підготовку фахівців, здатних до професійної та інноваційної діяль-
ності, оновлення знань, проектування особистісного та професійного зростання в контексті освітньої пара-
дигми [3, с. 92]. 

Прийняття низки важливих законів і програм з проблем дистанційного навчання складають нормативно-
правову базу та є підґрунтям для вироблення нових підходів до організації та змісту освітніх процесів, спря-
мованих на вирішення управлінсько-організаційного, матеріально-технічного та фінансового, кадрового 
й методичного забезпечення.

Положення Концепції розвитку освіти України на 2015–2025 (далі – Концепція) роки є основою для 
системної реформи та переорієнтації освіти для забезпечення формування нового поля освітньої діяльності. 
Реалізація завдань Концепції потребує забезпечення цілісності навчального процесу у закладі вищої освіти, 
єдності теоретичної й практичної підготовки, безперервності формування професійних знань, вмінь і нави-
чок, використання різних форм і методів якісного дистанційного навчання [5]. 

У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні зазначено, що метою створення системи дистанцій-
ної освіти є забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучас-
них інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, створення умов для реалізації громадянами 
своїх прав на освіту [4]. 

Відповідно до Положення про дистанційне навчання завданням дистанційного навчання є забезпечення 
громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, 
підвищення кваліфікації незалежно від національності, роду та характеру занять, світоглядних переконань, 
місця проживання відповідно до їх здібностей [7]. 

Концептуальні засади щодо змісту й організації дистанційного навчання у КЗВО «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради визначено у Положенні про дистанційне навчання у закладі. У доку-
менті зазначено, що дистанційне навчання може бути реалізоване шляхом застосування дистанційної форми 
як окремої форми навчання; використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання 
в різних формах (інституційній, індивідуальній, дуальній) [6]. 
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Питання дистанційного навчання в Україні досліджено у працях О. Адаменко, А. Артюшенко, Х. Бек-
кера, П. Брусиловського, В. Бикова, Г. Кедрова, А. Короткова, В. Кременя, Д. Смоліна. Тематика науко-
вих досліджень охоплює такі напрями: «Освіта та управління», «Наукове забезпечення дистанційного 
навчання», «Питання теорії і практики дистанційного навчання». У дослідженнях науковців дистанційне 
навчання визначено як організацію навчального процесу, за якої викладач розробляє навчальну програму, 
що базується на самостійному навчанні студента.

Аналіз проблеми дистанційного навчання у професійній підготовці сучасного педагога дошкільної освіти 
та досвіду впровадження його в практику освітньої діяльності закладів вищої освіти показав, що це питання 
не досить вивчене та потребує подальшого дослідження.

Мета статті – розкрити організаційні та змістові аспекти професійної підготовки майбутніх вихователів 
в умовах дистанційного навчання.

Зазначимо, що дистанційне навчання – це прогресивна педагогічна технологія, яка ґрунтується на сучас-
них досягненнях у галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах само-
освіти [3, с. 94]. Дистанційне навчання визначається як таке, що припускає одержання освітніх послуг на 
відстані (здебільшого без відвідування закладів вищої освіти) за допомогою комп’ютерних і комунікаційних 
технологій і є універсальною, інтегративною формою навчання, яка створює умови для студентів, адапто-
вані до базового рівня знань і цілей здобувачів освіти [2].

Науковці розглядають дистанційне навчання як форму організації освіти, коли студенти віддалені від 
викладача у просторі і часі, але можуть підтримувати діалог за допомогою засобів комунікації. Так, Є. Долин-
ський характеризує дистанційне навчання як форму здобуття освіти, за якої в освітньому процесі використо-
вуються кращі традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, засновані на комп’ютерних і теле-
комунікаційних технологіях. П. Федорук визначає дистанційне навчання як нову організацію освітнього 
процесу, зазначає, що застосування систем дистанційного навчання та практичне впровадження програмних 
засобів дозволяють зберегти якість традиційних технологій передачі знань і забезпечити підвищення резуль-
татів навчання студентів [2]. 

А. Андрєєв дистанційне навчання класифікує як синтетичну інтегровану форму навчання, яка базується 
на використанні традиційних і нових інформаційних технологій. У дослідженні В. Буряк зазначено, що 
дистанційне навчання – це особлива педагогічна технологія організації освітнього простору, яка характе-
ризується особливостями стратегії взаємодії майбутнього фахівця з носіями та джерелами нових для нього 
знань. Особливістю такого навчання є самостійність і особистісна відповідальність за вибір програми дис-
танційної освіти, терміни і якість її проходження [1, с. 121]. 

Дотримуючись позиції учених (А. Андрєєва, В. Буряка, Є. Долинського, П. Федорука) щодо визначення 
поняття «дистанційне навчання», ми дійшли висновку, що дистанційне навчання – це інтерактивний процес 
взаємодії викладача та здобувачів освіти, який базується на індивідуальній роботі студентів, використанні 
глобальної комп’ютерної комунікації, що дозволяють здійснювати навчання на відстані і спрямовуються на 
оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю. 

Спираючись на ці підходи, ми з’ясували, що важливими константами професійної підготовки майбут-
ніх педагогів дошкільної освіти за умов дистанційного навчання є розвиток аналітичного та критичного 
мислення; висока мотивація, розпізнавання та оцінка інформації, аргументів; встановлення інтерактивного 
спілкування між студентом і викладачем без забезпечення їх безпосередньої зустрічі та самостійне освоєння 
певного масиву знань і навичок за обраним курсом на основі використання цифрових технологій, спрямо-
ване на отримання нових освітніх результатів.

Науковець І. Ляшенко визначає такі переваги дистанційного навчання: економія часу, яка передбачає 
можливість навчання у зручний час без відриву від роботи; зацікавленість молоді використанням сучасних 
інформаційних засобів; набуття досвіду й необхідної інформації за допомогою ресурсів мережі Інтернет; 
підтримка відкритого особистісно-орієнтованого і безперервного навчання людини протягом життя; мож-
ливість індивідуального та групового навчання; диверсифікація та удосконалення професійної підготовки 
у закладах вищої освіти шляхом задоволення різних потреб студентів; економічна ефективність, яка перед-
бачає дешевшу вартість навчання порівняно із традиційним завдяки ефективному використанню навчаль-
них приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів і доступу до них [7]. 

На нашу думку, дистанційне навчання має і негативні сторони: не всі студенти володіють алгоритмом 
обробки великої кількості інформації для вирішення потрібних завдань, умінням осмислено використову-
вати масиви даних; самостійно шукати дані та оцінювати медіа-джерела; проблеми з доступом до мережі 
Інтернет, створенням електронного навчального контенту, недостатнє забезпечення засобами ІКТ для дис-
танційного навчання. Для підвищення ефективності організації процесу дистанційного навчання необхідно 
проаналізувати існуючі методи і технології адаптації навчальних систем та обґрунтувати доцільність їх 
використання у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Дистанційне навчання відбувається віртуально і відповідає запитам сучасного гіперінформаційного світу. 
На відміну від більшості традиційних навчальних середовищ, воно включає вміння працювати із друкованим, 
голосовим, аудіо-візуальним або цифровим контентом і є кроком до більш привабливої та доступної освіти, 
головними складниками якої є інтерактивність, мультимедіа, індивідуалізація, миттєвий зворотний зв’язок. 
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Реалізація принципів дистанційної освіти відбувається на основі впровадження сучасних комп’ютерних 
і телекомунікаційних технологій, під впливом яких складається така освітня система, в якій долаються обме-
ження традиційної системи освіти. Дистанційна освіта насичена інформаційними засобами, інформаційною 
продукцією, вона спрямовується на індивідуалізацію навчання та інтенсивне використання комп’ютерних 
технологій в освітньому процесі. Саме дистанційне навчання відкриває студентам доступ до альтернатив-
них джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для 
творчості, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням 
концептуального моделювання явищ і процесів. 

Одним із основних завдань сучасної освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому 
інформаційному просторі, має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, викорис-
товуючи сучасні комп’ютерні технології. 

Переорієнтація навчання в коледжі до нових умов зумовила використання змішаних технологій, поєдну-
ючи онлайн і офлайн освіту (кейс- та інтернет-мережеву), стратегії асинхронного дистанційного навчання; 
синхронного дистанційного навчання (офлайн-освіту); навчання на платформах соціальних мереж. 

Для успішної та якісної організації освітнього процесу викладачі комплексно використовують певні тех-
нології дистанційного навчання: вебресурси на освітніх платформах Google classroom, Miyklas для відеокон-
ференцій, онлайн-зустрічей, для спільної роботи – Zoom, Meet та інші онлайн-сервіси; для проведення інди-
відуальної роботи – Whats App, Viber; для проведення опитування та оцінювання – платформи Сlasstime, 
Online Test Pad та інші онлайн-сервіси, які стали основою для засвоєння базових навичок і забезпечення 
раціональної організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

Дистанційне навчання – новий виклик для системи освіти, зумовлений реальною необхідністю змін. 
Він вимагає нових знань і вмінь, швидкого реагування, обрання дієвих онлайн-інструментів для про-
ведення занять. Серед студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» КЗВО «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради було організовано опитування щодо нових умов навчання в дистан-
ційному форматі. 

Ми з’ясували, що здобувачі освіти вбачають позитивні сторони у дистанційному навчанні. Зокрема, сту-
денти можуть самостійно вирішувати, коли і скільки часу їм опрацьовувати навчальний матеріал, вчаться 
будувати власний індивідуальний графік навчання. Важливим складником такого навчання вони вважають 
мотивацію, наявність комп’ютера або смартфона з підключенням до мережі Інтернет. На їхню думку, дис-
танційне навчання дає можливість обирати власний темп навчання, за потреби студенти можуть поверну-
тися до вивченого матеріалу. Окрім того, здобувачі освіти можуть постійно спілкуватися онлайн із виклада-
чами, займатися самоосвітою, використовуючи різні джерела. 

На думку студентів, дистанційне навчання має такі переваги: сприяє формуванню критичного мислення, 
спрямовує на шлях самостійності й свідомості; дає можливість планувати свій час та ефективно викорис-
товувати його для саморозвитку, спілкуватися з викладачами у вайбер-групах, за допомогою електронної 
пошти, програми ZOOM, Meet. Вони вважають дистанційне навчання результативним і вбачають у подаль-
шому його поєднання з очним навчанням. 

Якісне дистанційне навчання – це насамперед якісний контент і зворотній зв’язок. Зручними у вико-
ристанні студенти називають програми Zoom, Meet, які забезпечують інтерактивне проведення навчальних 
занять. Так, Zoom дозволяє комунікувати учасникам спілкування, об’єднуватися у команди, дає можливість 
працювати з віртуальною дошкою, презентаціями, відеоматеріалами, текстовими документами. Ще одна 
з переваг цієї програми – участь у спілкуванні всієї групи студентів. 

Викладачі дещо видозмінюють завдання з урахуванням особливостей дистанційного навчання: пропону-
ють активні форми навчання, залучають до створення інтелектуальних карт Mind maps, презентацій, відео-
записів ігор, руханок, спільно зі студентами аналізують відео занять у закладах дошкільної освіти.

Зазначимо, що дистанційне навчання активізує роботу студентів, спонукає їх працювати систематично 
та самостійно, розширює можливості для розкриття здібностей, розвиває творче мислення, самостійну піз-
навальну діяльність. За таких умов роль викладача розглядається не лише як інформатора, а й як органі-
затора, консультанта. Крім того, зростає обсяг роботи викладача щодо підготовки навчально-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін, яке можна результативно використовувати за допомогою інформа-
ційно-комунікативних технологій.

Оскільки студенти не мають можливості проходити педагогічну практику в закладах дошкільної освіти, 
тому методисти видозмінили графіки практики, адаптували їх до можливостей проведення в умовах навчаль-
них аудиторій, використовуючи методичне забезпечення кабінетів фахових методик та інформаційно-кому-
нікаційні технології. Студенти створюють презентації за допомогою сервісів Prezi, Сanva, Haiku Deck, Crello, 
відеозаписи ігор, руханок, фрагментів занять, використовують аудіоказки, дидактичні матеріали, розміщені 
на сайтах для дітей «З Любов’ю до дітей», «Малятко ТV», «Цікава наука», «Садочок ТБ», «Освіта дитини 
21 століття», «Аудіо мама», «Цікаво грати»), освітній платформі «Всеосвіта». 

Зазначимо, що студенти під час підготовки до педагогічної практики використовують ресурс «Вчимо 
і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти», запропонований Міністерством освіти і науки України. 
У ньому міститься перелік ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку, поради батькам, 
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рекомендації для занять. Здобувачі вищої освіти вивчають інноваційні форми роботи з дітьми дошкільного 
віку в дистанційному форматі.

Висновки. Таким чином, дистанційне навчання є інноваційним, воно передбачає орієнтацію студентів 
на здатність до самоосвіти, самореалізації, пошуку новітньої інформації, сприяє одержанню якісно нового 
освітнього продукту; значно розширює інформаційне освітнє середовище, у якому здобувач відчуває себе 
комфортно, стає активним учасником освітнього процесу, збільшує можливості комунікації студентів і педа-
гогів, надає доступ до інформаційних ресурсів, сприяє зростанню мотивації студентів до навчання, творчої 
самореалізації, оволодінню навичками роботи з ІКТ, що є необхідною умовою для здобуття знань в сучас-
ному інформаційному освітньому просторі. Дистанційне навчання є ефективним доповненням традиційних 
форм освіти. 

Подальші перспективи цього дослідження вбачаємо у вивченні особливостей впровадження змішаного 
навчання, яке є однією з кращих світових практик.
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Bubin A. O., Boiarchuk S. I., Tsypliuk A. M. Professional training of preschool education specialists in the 
conditions of distance learning: organizational and pedagogical aspects

Based on the study of scientific resources, the research of modern scientists on the theoretical principles of distance learning 
is analyzed, the essence of the concept of «distance learning» as a modern innovative form of learning is defined, organizational 
and methodological aspects of introduction of distance learning in the educational process on the basis of effective methods 
and technologies are revealed.

The authors highlight the advantages of distance learning as one that is provided by the relevant educational and informa-
tion environment, the use of Internet resources, multimedia teaching aids and other electronic educational resources: orients 
students to a new style of learning with intensive use of information and communication technologies, programs and systems 
of remote communication, information supply and promotes the development of their skills and abilities for further lifelong 
learning; provides dialogic communication between all participants in the educational process and constant support at all 
stages of learning.

The idea of distance learning as a specific means of mastering a significant amount of educational information and a tool for 
self-actualization, self-improvement and self-realization, adaptation of students to new learning requirements in the conditions 
of transformation of the modern educational environment is substantiated. Distance learning is aimed at forming a high degree 



39

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

of students’ self-education based on their motivation to perform tasks, information and methodological support of students, 
the use of interactive methods. The authors emphasize that the organization of distance learning requires informational 
and methodological support, the use in the educational process of new advances in information technology, which ensure 
the manufacturability of leaning.

Key words: distance learning, professional training, preschool education specialists, information and communication 
technologies, educational platform.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Проаналізовано закордонний досвід підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Досліджено прак-
тику масштабних реформ галузевої професійної освіти сфери туризму та готельно-ресторанної справи в рамках тісного 
міжуніверситетського співробітництва. Розглянуто досвід такої підготовки в закладах вищої професійної освіти країн-
членів Всесвітньої туристської організації, якість якої зумовлена реагуванням на сучасні тенденції розвитку національних 
і світової економік в умовах глобалізації. 

Інтенсифікація навчання відбувається шляхом інтеграції взаємозалежних напрямів: профілізації фундаментальної 
підготовки і фундаменталізації професійного навчання. Підтверджено, що вища професійна освіта Бельгії у процесі під-
готовки фахівців у сфері бізнесу та менеджменту, у тому числі й управління готельно-ресторанним і туристичним біз-
несом, віддає перевагу міжнародно орієнтованому перспективному навчанню, пов’язаному зі світовою економікою, між-
народним бізнесом, оцифруванням, життєстійкістю бізнесу й етичними підходами. 

Досліджено еталонний досвід розроблення і впровадження моделей професійної підготовки фахівців сфери гостиннос-
ті Швейцарії, зазначено про унікальність та універсальність освітньо-професійних програм, суть яких полягає у зв’язку 
теорії і практики, підготовку на робочому місці, щорічне стажування у провідних закладах світу, ґрунтовну професійну 
підготовку завдяки опануванню загальних теоретичних і соціально-гуманітарних дисциплін. 

Вивчено особливості практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в університетах США, визначено 
перелік ключових вимог до фахівців туристичної індустрії, в тому числі й ресторанного господарства: організаторські 
й особисті якості, загальні компетентності, фахова предметність, морально-етичний компонент. За допомогою порів-
няння проаналізовано системи професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні, Республіці Білорусь, 
Туреччині, вказано на стимули зростання інтересу до України як туристичної держави.

Ключові слова: майбутні фахівці, готельно-ресторанна справа, сфера обслуговування, світові моделі професійної 
підготовки.

Сучасні дослідження науковців підтверджують необхідність такої якості вищої професійної освіти, яка 
дозволить майбутнім фахівцям вільно входити в реальне життя та брати активну участь у здійсненні перебудови 
української економіки й суспільства.

Сфера обслуговування є галуззю української економіки, яка динамічно розвивається останніми десяти-
літтями та включає в себе торгівлю, транспорт, фінансування, страхування. Освітні й рекреативно-спортивні 
заклади, туристичні агентства, готелі та ресторани, салони краси й спеціальні медичні заклади, радіо- та теле-
станції, консультаційні фірми, музеї, театри, кінотеатри, магазини й супермаркети належать до сфери послуг. 
Тому для її належного функціонування нагальною стає проблема модернізації вищої професійної освіти з метою 
створення такої моделі освітнього процесу, за якої оптимально поєдналися б кращі українські й закордонні тра-
диції. Інтеграція гуманістичних традицій української педагогіки та світового досвіду виховання особистості 
фахівця, здатної до активних самостійних дій, дозволить створити динамічну, мобільну, конкурентоспроможну 
модель системи професійного навчання.

Мета статті – дослідження й аналіз зарубіжного досвіду підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторан-
ної справи.

Оскільки готельно-ресторанна справа тісно пов’язана з туристичною галуззю, в межах цього дослідження 
вважаємо за доцільне проаналізувати спільний закордонний досвід підготовки майбутніх фахівців вказаних 
вище сфер діяльності з огляду на його міждисциплінарний характер. 

Вивченню практики світових країн-лідерів у сфері туристичного бізнесу присвячені наукові праці В. Анто-
ненка, А. Віндюка, Г. Драпалюк, Ю. Закаулової, О. Кашинської, Л. Кнодель, О. Паламарчук, М. Польової, 
М. Попик, Л. Чорної. Іноземний досвід професійної підготовки фахівців готельно-ресторанної справи висвіт-
лений у наукових дослідженнях Т. Божук, Т. Голікової, А. Корніяки, М. Лайко, Н. Масюк, С. Пенкальської, 
А. Пізама, М. Попик. 
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Закордонні науковці М. Бірам, А. Булл, А. Буркарт, Ф. Велла, Р. Вержер, Г. Данн, Е. Декадт, Г. Зарате, М. Коул, 
К. Купер, С. Медлек, Д. Небель, Ж.-М. Оернер, С. Перро, Д. Річі, Ж. Сальванес, Ж. Тригано, Є. Фаус-Сола, 
Ж. Чумі, Е. Шафер та багато інших визначають світовий туризм і готельно-ресторанний бізнес як найдинаміч-
ніші галузі економіки та обґрунтовують потребу в модернізації національних систем сфери послуг. 

Провівши дослідження теорії і практики підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої 
туристської організації (далі – ВТО), Л. Кнодель дійшла висновку, що високими якісними кваліфікаційними 
ознаками майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-ресторанної справи характеризується підготовка 
в закладах вищої освіти Німеччини, Франції, Англії, США, Японії і Росії, що зумовлено реагуванням на сучасні 
тенденції розвитку національних і світової економік в умовах глобалізації. Аналіз освітніх систем Польщі, Сло-
венії, Чехії, Румунії засвідчує їхнє поетапне й послідовне реформування, однак кардинальне орієнтування на 
досягнення західної цивілізації призводить до втрати ідентичності та нівелювання національних особливостей 
[4, с. 21]. 

Науковець акцентує увагу на тому, що інтенсифікація навчання в країнах-членах ВТО відбувається шляхом 
інтеграції взаємозалежних напрямів: профілізації фундаментальної підготовки і фундаменталізації професій-
ного навчання. Так, для реалізації фундаменталізації фахової освіти запроваджується країнознавча підготовка 
здобувачів освіти, яка поєднує п’ять блоків дисциплін: 1) світоглядні і соціально-філософські; 2) психолого-
педагогічні; 3) історико-культурологічні; 4) загальномовні лінгво-культурологічні; 5) професійні з іноземної 
мови [4, с. 28]. 

Важливим є вивчення еталонного досвіду розроблення і впровадження моделей професійної підготовки 
фахівців сфери гостинності Швейцарії у найбільш відомих у світі освітніх закладах (Школі готельного 
менеджменту Лозанни (The Ecole Hoteliere de Lausane), Міжнародній школі готельного менеджменту Ле Рош 
(Les Roches International School of Hotel Management), Інституті вищої освіти Гліон (Glion Institute of Higher 
Education), Швейцарській школі готельного менеджменту (Swiss Hotel Management School) [7, с. 137]. 

Унікальність та універсальність освітньо-професійних програм полягають у тісному зв’язку теорії і прак-
тики, підготовці на робочому місці, піврічному стажуванні щорічно в провідних закладах світу, ґрунтовній 
професійній підготовці завдяки опануванню загальних теоретичних (маркетингу, бухгалтерського обліку, 
комп’ютерних наук, туризму, економіки, менеджменту, кулінарного мистецтва, харчових технологій), соці-
ально-гуманітарних дисциплін (одна або дві іноземні мови, етики та риторики). Окрім професійних компе-
тентностей, технічних, управлінських і комунікативних навичок, відбувається формування відвертої, завзя-
тої, толерантної, емпатійної, підприємницької особистості, здатної вирішувати конфлікти чи сприяти їхньому 
недопущенню. Актуалізується розвиток у майбутніх фахівців туристичного бізнесу й готельно-ресторанної 
справи лідерських якостей і вміння працювати в команді, здатності цінувати якість, уваги до дрібниць і почуття 
добре виконаної роботи [7, с. 138]. 

Визнання туристичної освіти Швейцарії на світовому освітньому просторі є результатом успішного її ста-
новлення завдяки диверсифікації освітніх пропозицій туристичного спрямування та високій якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі [8].

Вища професійна освіта Бельгії у процесі підготовки фахівців у сфері бізнесу та менеджменту, у тому числі 
й управління готельно-ресторанним і туристичним бізнесом, віддає перевагу міжнародно орієнтованому пер-
спективному навчанню, пов’язаному зі світовою економікою, міжнародним бізнесом, оцифруванням, жит-
тєстійкістю бізнесу й етичними підходами до розв’язання сучасних проблем. У результаті майбутні фахівці 
опановують компетентності щодо розуміння динамічності ділового середовища, глобального ринку й вияву 
джерел конкуренції, знайомляться з технологічними розробками, пов’язаними з інформаційними, виробничими 
та дистрибутивними системами, фінансовими ринками, ризиками, управлінськими рішеннями та плануванням 
кар’єрного розвитку [3, с. 81]. 

Диференціація завдань для здобувачів освіти пов’язана з особистими розумовими здібностями і задатками 
та передбачає побудову освітнього процесу за індивідуальною траєкторією. Інтеграція освітнього (теоретич-
ного) й промислового (практичного) видів навчання сприяє утворенню нового прикладного рівня знань, умінь, 
навичок, компетентностей із систематичною самоосвітою. Навчальні плани і програми побудовані за принци-
пами доцільності, міжнародної спрямованості, гуманістичного, компетентнісно-орієнтованого й індивідуаль-
ного підходів. Реалізації поглибленої практичної компоненти навчання та проведенню спільних міждисциплі-
нарних наукових досліджень у різних галузях сприяє діяльність асоціацій кількох університетів, колегіальні 
зусилля яких спрямовані на організацію курсів для студентів, розвиток міжнародного наукового партнерства, 
формування глобальної компетентності [3, с. 82].

Вивчення особливостей практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в університетах США 
науковцем Л. Чорною уможливило визначення переліку ключових вимог до фахівців туристичної індустрії, 
у тому числі й ресторанного господарства. Дослідниця сформулювала такий набір компетентностей: організа-
торські якості (систематичність, відповідальність і відданість колективу), загальні компетентності (критичне 
мислення, інноваційність, креативність, інформаційно-технологічна обізнаність), фахова предметність (компе-
тентність, лідерство, практицизм, відповідність службовому становищу, пунктуальність, колабораціонізм, парт-
нерство), морально-етичний компонент (чесність, істинність, унікальність), особисті якості (невибагливість, 
заповзятливість, адекватне реагування, гнучкість) [9].
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Дослідження науковців Т. Божук і С. Пенкальської щодо тенденції діяльності готельного господарства (на 
прикладі Туреччини та України) підтверджують попередньо означені вимоги щодо органічного поєднання теорії 
з практикою у процесі підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. У діяльності готелів Туреч-
чини важливим видом обслуговування стало анімаційне, тому на вимогу стейкхолдерів до освітніх програм 
було введено обов’язкову дисципліну «Організація анімаційної діяльності», в основу якої покладено навчання 
з питань організації та управління анімаційною діяльністю на підприємствах індустрії гостинності та туризму, 
тобто взаємодії аніматора з туристами для задоволення релаксаційно-оздоровчих, освітньо-культурних, творчих 
потреб та інтересів. Актуалізується знання кількох іноземних мов, культурології, мистецтвознавства, історії. 

Учені стверджують, що вивчення й упровадження закордонного досвіду підготовки майбутніх фахівців 
може стимулювати зростання інтересу до України як туристичної держави і стати важливим чинником впливу 
на розширення культурно-рекреаційних та економічних можливостей українського туризму й готельно-ресто-
ранної справи [2]. 

Проаналізувавши підготовку фахівців готельного господарства в Російській Федерації, дослідниця О. Кашин-
ська зазначила про тенденцію поділу освітніх програм на види залежно від кваліфікації у дипломі: академічний 
бакалавр (проектна, організаційно-управлінська та науково-дослідна діяльність) і прикладний бакалавр (вироб-
ничо-технологічна та сервісна діяльність), при цьому вони набувають спільних загальнокультурних і загальнопро-
фесійних компетентностей, але відмінних професійних, які відповідають меті та видам їхньої фахової діяльності. 

Так, до обов’язків академічного бакалавра належатиме розроблення проектів у готельній діяльності на 
основі сучасних інноваційних технологій, пов’язаних із проєктуванням готельних продуктів, технологічними 
процесами, готелями та засобами розміщення; плануванням, організацією та оцінкою виробничо-техноло-
гічної діяльності готелів; координацією та контролем діяльності готелів та інших засобів розміщення, їхніх 
функціональних підрозділів; здійсненням науково-дослідної діяльності шляхом збору, аналізу та узагальнення 
світового й російського досвіду готельно-ресторанної діяльності; моніторингом готелів та інших засобів роз-
міщення; адаптацією інноваційних технологій до діяльності готелів та інших засобів розміщення. 

Прикладний бакалавр як майбутній фахівець готельного господарства займатиметься формуванням системи 
функційних (технологічних, інформаційних, трудових) процесів у готелях та інших засобах розміщення й оці-
нюванням їхньої якості за умови послуговування сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями; 
забезпеченням якості надання готельних послуг різним категоріям і групам споживачів, пов’язаних із дотри-
манням персоналом стандартів, правових і нормативних документів діяльності готелів та інших засобів розмі-
щення; вибором найкращих технологічних процесів готельної діяльності на запити споживачів [5].

Аналіз систем професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь, 
здійснений дослідницею Г. Щукою, уможливив визначення таких пріоритетних складників: 1) завдання, види 
діяльності, зумовлені сучасним станом суспільства та перспективами його розвитку; 2) завдання, види діяль-
ності, орієнтовані на особистісний розвиток того, хто навчається; 3) завдання, види діяльності, визначені вимо-
гами професії, спеціальності [10, с. 127]. 

Вчена зазначає, що перші складники сприяють формуванню загальнонаукових і загальнокультурних компе-
тентностей, які здійснюється під час вивчення дисциплін циклів соціально-гуманітарної та фундаментальної, 
природничо-наукової й загальноекономічної підготовки. У Республіці Білорусь їх визначено на державному 
рівні на 95 %, в Україні – на 75 %, у Російській Федерації – на 40-60 %. Третій складник (цикл дисциплін про-
фесійної та практичної підготовки) формує готовність випускника до майбутньої фахової діяльності. У Білорусі 
заклади освіти мають можливість формувати 3,6 % його наповнення, в Україні – 64 %, у Росії 50-62,5 %. 

Шляхи подолання цієї проблеми пов’язані зі створенням спеціалізованих туристських закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО), науково-навчально-виробничих комплексів для створення здобувачам освіти професійної атмос-
фери від початку навчання. Досвід створення таких ЗВО та організації комплексів є і в Росії, і в Україні. Ще 
один спосіб – залучення замовників освітніх послуг (стейкхолдерів, студентів, представників громадських про-
фесійних спільнот) до розробки стандартів фахової передвищої та вищої освіти, запровадження тісного зв’язку 
між закладами освіти та підприємствами, установами, фірмами сфери обслуговування. Такий досвід репрезен-
тує Росія під час формування стандартів третього покоління [10].

Здійснений аналіз закордонного досвіду підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи щодо 
сучасних тенденцій у розвитку системи освіти та визначення структурних компонентів професійної компетент-
ності дає змогу зробити висновок про необхідність таких подальших дій [4; 7; 8]: 

1) систематичне створення, перегляд, оновлення чи переформатування фахових компетентностей і широкого 
спектру освітніх програм відповідно до вимог світового та національного ринку праці; інтеграція теоретичного 
і практичного навчання, поглиблення вмінь і професійних знань у сфері управління готельно-ресторанними 
комплексами;

2) підсилення співпраці між освітніми установами, галузевими організаціями та громадськістю для успіш-
ного розвитку туристичної галузі й готельно-ресторанної справи; надання більшої уваги ринковому прогнозу-
ванню і стратегічному плануванню;

3) збільшення участі у діяльності транснаціональних компаній, пов’язаній із розробкою міжнародних стан-
дартів і кваліфікаційних вимог до фахівців сфери обслуговування; постійне збільшення освітніх можливостей 
для неперервної туристичної освіти (освітні програми, курси, тренінги, воркшопи);
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4) розвиток поінформованості щодо засобів охорони і захисту навколишнього середовища, збереження 
загальнонаціонального здоров’я і благополуччя; 

5) збільшення та поглиблення практики в полікультурному середовищі і міжнародному просторі шляхом 
обов’язкового тривалого щорічного стажування на базі провідних вітчизняних і закордонних готелів, вивчення 
кількох іноземних мов і навчання ними, практичне застосування комп’ютерних технологій; 

6) акцентування уваги на психологічній підготовці фахівців сфери туризму; розвиток особистісних якостей 
майбутніх фахівців, необхідних для успішної реалізації професійних функцій; 

7) потреба у збільшенні кількості випускників закладів вищої освіти сфери обслуговування (неуніверси-
тетського рівня) у зв’язку з перевантаженням освітніми пропозиціями та запровадженням гнучкого вступного 
процесу в закладах вищої туристичної освіти (університетського рівня), оскільки їхній брак призвів до перена-
сичення ринку праці сфери обслуговування управлінськими кадрами та недостатньої кількості кваліфікованих 
працівників. 

Висновки. Дослідивши та проаналізувавши закордонний досвід підготовки майбутніх фахівців туристич-
ного бізнесу та готельно-ресторанної справи, доходимо висновку про широку розгалуженість і високу якість 
закладів вищої професійної освіти Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Франції, Англії, США, Туреччини, Японії, 
Росії. Провідними тенденціями в них є значний акцент на диференціації змісту освітніх програм з інтеграцією 
теоретичного і практичного компонентів, підготовкою на робочому місці; міжнародно орієнтованому перспек-
тивному навчанні, пов’язаному зі світовою економікою, міжнародним бізнесом; розвиткові науково-дослідної 
галузі й міжнародної співпраці в науковому секторі; тісній співпраці ЗВО з підприємствами та гарантованому 
працевлаштуванні після закінчення навчання; організації повноцінних акредитованих онлайн-програм з акцен-
том на самоосвіті й прикладному навчанні; моніторинг забезпечення якісних освітніх послуг і стимулювання 
розвитку освіти дорослих, що передбачає підвищення кваліфікації чи перекваліфікації фахівців. 

Нині попри карантинні обмеження і спровоковану ними глобальну економічну кризу незмінним залиша-
ється прагнення здобувачів навчатися, а об’єктів надання освітніх послуг – забезпечувати якісну навчально-
науково-пізнавальну діяльність і розвивати світовий культурний та інтелектуальний потенціал.
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Burak V. G. Foreign experience of training future professionals in hotel and restaurant business
The article analyzes foreign experience of training future specialists in hotel and restaurant business. The practice of large-

scale reforms of branch professional education in the field of tourism, hotel and restaurant business within the framework of close 
interuniversity cooperation is considered. The experience of the mentioned training in the institutions of higher professional education 
of the member countries of the World Tourism Organization is considered, the quality of which is conditioned by the reaction to 
the modern tendencies of development of national and world economies in the conditions of globalization. 

Intensification of training takes place through the integration of interdependent areas: profiling of fundamental training 
and fundamentalization of vocational training. It is confirmed that higher professional education in Belgium in the process 
of training specialists in business and management, including management of hotel, restaurant and travel business, prefers 
internationally oriented, promising training related to the world economy, international business, digitization, business 
sustainability and ethical approaches. 

Reference experience of development and implementation of models of professional training of specialists in the field of hospitality 
in Switzerland is studied, uniqueness and universality of educational and professional programs are noted, the essence of which is 
related to theory and practice, general theoretical, socio-humanitarian disciplines. 

Peculiarities of practical training of future specialists in travel industry in US universities are studied and a list of key requirements 
for specialists in the travel industry, including restaurant industry: organizational qualities, general competencies, professional 
subjectivity, moral and ethical component; personal qualities. System of vocational education in the field of tourism in the Russian 
Federation, Ukraine, the Republic of Belarus, Turkey are analyzed using the comparison method, incentives for growing interest in 
Ukraine as a tourist country is mentioned.

Key words: future specialists, hotel and restaurant industry, service sector, world models of vocational training.
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FORMATION OF INFORMATION LITERACY AMONG FUTURE OFFICERS  
AT THE ENGLISH LESSONS

The article deals with general principles of formation of information literacy of future officers and outlines the role 
of the English language in this process. On the basis of analysis of scientific literature, we have proved that information literacy 
is an important component of professional communicative competence that enable future officers to analyze, process, and search 
information, generate messages, make optimal decisions in difficult and extreme situations, carry out professional tasks by 
means of foreign language, produce non-standard decisions, be familiar with many professional situations. 

The article describes the structure of information literacy of future officer, outlines the levels of acquisition of information 
literacy (basic, professional, and creative). We have proved that professional and creative levels of information literacy are 
formed in the process of studying at the higher military educational establishment while learning the humanities, fundamental 
and professionally-oriented (general military and special military) subjects and establishing firm intersubject links between 
them. The English language is a unique instrument as it is studied at the different levels at the higher military educational 
establishment and it covers general and professional blocks.

We have found that to form information literacy the process of learning of foreign languages at the higher military educational 
establishment must meet the following requirements such as: usage of different methods and principles, operational learning 
materials, close links between learning program with professional activities, optimal usage of information and communications 
technologies, integration of learning programs.

Key words: information literacy, future officers, the English language, professional communicative competence, critical 
thinking, higher military educational establishment 

At the modern stage of social development servicemen are facing significant changes in their behavior and they 
have to learn how to operate effectively within information society, perceive and process large volumes of data, 
master the most advanced technologies, methods and procedures of work. Professional orientation of foreign 
languages learning at the higher military educational establishments aims to development of cadets’ professional 
skills like acquisition of professional vocabulary, formation of professional communication skills, formulation 
of personal views focusing on professional topics, etc. also, future officers have to participate in a dialogues 
of cultures with representatives of defense and security sector of foreign countries, make statements within 
professional communication, simulating different professional situations. 

Accordingly, the priority task of teaching foreign language at the higher military educational establishment 
means to enhance the level of communicative competence and to target future officers to carry out their professional 
tasks by means of foreign language. It implies that formation of professional communicative competence of future 
officers is a significant task of contemporary pedagogical science. But, at the same time, currently we observe rapid 
information exchanges, large volumes of data, integration of military and civilian spheres. It definitely means that 
professional communicative competence of future officers should include a number of new components adequate to 
current requirements. With this in mind, information literacy is one of the important characteristics of professional 
communicative competence of future officers. 

A number of scientists investigated the problem of foreign language training of future officers. Thus L. Viktorova 
[2] analyzed theoretical principles and practices of foreign languages teaching to future officers of law-enforcement 
agencies and military formations. She also described the trends of improvement of foreign language training 
of experts of defense and security sector. O. Kolmykova [3] paid a special attention to improvement of methods 
of teaching of English for specific purposes at the higher military educational establishments and outlined major 
difficulties of English language teaching to future officers. 

The problem of enhancing the level of professional communicative competence of future officers and determi-
nation of proper conditions for designing of positive process of English language teaching at the higher military 
educational establishment was the topic of scientific works of P. Lozynskyi [6]. M. Levko and O. Shcherba [5] 
studied the ways of increasing the level of motivation to learn a foreign language at the higher military educational 
establishment including the use of information and communications technologies. 

L. Viktorova [2] investigated the requirements to modernization of foreign language training of experts 
of defense and security sector in the context of European integration process. Besides, information literacy 
and information culture are the research topics of a number of Ukrainian and foreign scholars. In particular, 
A. Bilorus [1] outlined the pedagogical conditions to form information culture of future officers, L. Zhang, 
Z. Zhang, L. Zhao and J. Qi [11] studied information literacy standards of servicemen, O. Kudrenko [4] 
and S. Radzikovskyi [10] described the problems of formation of information culture of future officers including 
the use of information technologies. 

The aim of the article is to investigate the basic principles of formation of information literacy among future 
officers and describe the possibilities of English language classroom in this process. 
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Informatization of educational system is interpreted as arranged set of interrelated organizational and legal, social 
and economic, educational and methodical, scientific and technical, industrial, and management processes oriented 
towards satisfaction of educational, information, computing and telecommunications needs of all the participants 
of educational process, formation and development of intellectual potential of future officers, improvement of forms 
and content of scientific and pedagogical activities, implementation of computer-based teaching methods [9; 12].

Information literacy includes personality skills to formulate his / her needs to obtain information; to be able to 
search necessary information among a number of information resources; to process and create new and qualita-
tive information; to operate with individual search engines; to select and evaluate data. Also, it regards abilities 
of information communication and digital literacy [8]. Current information education considers the understanding 
that information is a major resource of human community that is significant for progress and general culture growth; 
and the abilities to obtain, process, use and interpret it form information literacy of future experts, including officers 
of the Armed Forces. Being a basis for life-long learning, information literacy helps cadets select information ratio-
nally and efficiently, evaluate data critically and competently, use it accurately and creatively.

According to UNESCO Charter [7; 12], there are five principles of information literacy that is combination 
of knowledge and skills necessary for any expert use for understanding data, evaluate it critically and make correct 
decisions being in professional situation. These principles are the following: 

1. Information, communication, libraries, media, technologies, Internet are to be used critically. They are equal 
by their status and none of these resources cannot be regarded as more reliable or important. 

2. Every individual can create a piece of information. At the same time, he / she has a right to self-expression. 
Information literacy is closely connected with human rights. 

3. Information, knowledge and messages are not always neutral, independent or fair-minded. Any conceptualiza-
tion and usage of information literacy is to make a statement transparent and clear for its consumers.

4. Every individual wants to obtain and understand new information, knowledge, and messages; he / she wants 
to communicate with other people at work, in society and in the home. This right cannot be discriminated.

5. One cannot acquire information literacy immediately. It is a permanent and dynamic process. It can be com-
pleted only when a future expert possesses knowledge, skills, and attitudes to use, create, and transmit information 
adequately, rapidly and correctly. 

Professionalism of future officer is a certain level of military discipline, intelligence, moral and psychological 
firmness, pedagogical and service ethics. Also, it includes the ability to make optimal decisions and be respon-
sible for their completion. According to O. Kudrenko [4] professionalism of future officers covers two compo-
nents (blocks): professional and organizational (professional knowledge, skills, abilities, and experience) and moral 
and social (moral and volitional qualities, values, etc.). Information literacy of future officers is the proper level 
of organization of information processes; meetings the needs of information communication; efficiency of creation, 
collection, preservation, processing, transmission, and usage of information to ensure entire professional situation 
vision, possibility of its modelling and forecasting of professional solutions. 

The structure of information literacy of future officers includes the following components: communicative cul-
ture, lexical (language), intellectual (cognitive), information and technological (culture of usage of modern infor-
mation technologies), information and legal, moral culture. Main elements of information literacy of future officers 
include: cognitive (knowledge and skills), emotional and value (attitudes, orientations, values, and relations), activ-
ity and practical (real and potential usage of knowledge and skills) [12]. 

The scientists [4; 10; 11] consider that the criteria of formation of information literacy of future officers are 
the following: knowledge of peculiarities of modern information (post-industrial) society; knowledge, skills, 
and abilities to use technical devices, computer-based information technologies, networks and software products; 
ability to form the needs for information and to orient among large volumes of data; abilities to search and select 
necessary information, analyze it, synthesize and evaluate critically; skills and abilities to communicate in informa-
tion environment correctly; skills and abilities to process information and create new qualitative statements; abilities 
to identify and prevent possible information dangers (disinformation, fakes, information terrorism, etc.).

We can differentiate three levels of information literacy of future officers: basic, professional and creative. Basic 
level of information literacy is formed after finishing secondary school and obtaining the certain level of life expe-
rience. Professional level of information literacy of future officers is formed at the higher military educational 
establishments in the process of studying the humanities, fundamental and professionally-oriented subjects and real-
ization of intersubject links between them. Creative level of information literacy of future officers is formed on 
the basis of two preliminary levels but it is more complicated as creative level assumes critical and innovative think-
ing, skills to synthesize and analyze information of different character, make optimal decisions under conditions 
of uncertainty and limited time available, find non-standard methods and ways to solve professional tasks. 

English language as a subject is a unique instrument can be used to form information literacy of future officers 
at the higher military educational establishments as the subject covers various topics (general and professional ones) 
and it involves the proper application of language mechanisms and facts structuring. This is based on the following 
universe statements [2], describing the main requirements to the process of English language learning: 

– language is used as an instrument of communication; 
– learning process is oriented towards cadet; 
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– English is learned by means of English; 
– cadets are actively involved in learning process; 
– exercises are connected with professional situations;
– independent transition of knowledge and skills in the new professional situation;
– analysis of professional situation by means of foreign language. 
On the basis on scientific literature [1; 2; 4; 5; 8] we can outline the main conditions for formation of information 

literacy of future officers at the English lessons at the higher military educational establishments. They are the fol-
lowing: 

1. Continuity of complexity of information training.
2. Usage of active conventional and innovative teaching methods.
3. Optimal level of usage of information and communications technologies.
4. Adequate orientation of educational process towards professional development of future officer.
5. Considering transition to innovative and efficient types of development methods of professional activities.
6. Integration of educational programs regarding current social and political situation.
Characteristics of modern foreign language training of experts of defense and security sector are: 
1. Multi-level structure which manifest itself in the process of formation of professional communicative com-

petence of cadets at the different stages of learning (professional terminology, coordination of activities, translation 
of technical and professional information).

2. Complexity of objective that is oriented towards professional, social, and personal development of experts 
of defense and security sector by means of formation of proper competencies according to assigned tasks.

3. Systemic process to ensure coherent and consistent implementation of professional oriented foreign language 
learning taking into consideration all the peculiarities of organization and content of educational program as well as 
specificity of professional activityю.

4. Language skills are to be developed simultaneously.
5. Absence of psychological barriers between instructors and cadets.
6. Formation not just language skills but creative thinking skills.
7. Learning foreign language through foreign culture and vice versa.
Conclusion. Thus, information literacy is an integral component of professional communicative competence 

of future officers as new trends of social, political and military development demand new knowledge, skills, 
and abilities. Information literacy of future officers is formed at the different stage of studying at the higher military 
educational establishment but English language possesses the unique characteristics covering general and profes-
sional topics and contributing to formation of information literacy of future officers significantly.

Prospects for further investigation. Further we are to investigate the methods of formation of information 
literacy of future officers at the English lessons and development of special exercises oriented towards information 
literacy improvement. 
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Бхіндер Н. В. Формування інформаційної грамотності у майбутніх офіцерів на заняттях з англійської 
мови

Стаття стосується аналізу загальних принципів формування інформаційної грамотності майбутніх офіцерів 
та окреслення ролі англійської мови у цьому процесі. На основі аналізу наукової педагогічної літератури з’ясовано, 
що інформаційна грамотність – важливий складник професійної комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів, який забезпечує їхні вміння та здатність аналізувати, обробляти, шукати інформацію, генерувати власні 
повідомлення, приймати оптимальні рішення у складних та екстремальних умовах, виконувати професійні завдання 
засобами іноземної мови, виробляти нестандартні рішення, орієнтуватися у професійних ситуаціях. 

У статті описано структуру інформаційної грамотності майбутнього офіцера, з’ясовано рівні оволодіння 
інформаційною грамотністю (базовий, професійний і творчий). Визначено, що професійний і творчий рівні інформаційної 
грамотності формуються у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі під час вивчення соціально-
гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих (загальновійськових і військово-спеціальних) дисциплін, 
а також за умови забезпечення міжпредметних зв’язків між ними. Англійська мова є унікальним інструментом, 
оскільки вона передбачає вивчення на різних курсах навчання у вищому військовому навчальному закладі та охоплює 
загальний і професійний блоки.

Доведено, що для формування інформаційної грамотності процес вивчення англійської мови у вищому військовому 
навчальному закладі має відповідати певним вимогам: використання різних методів і прийомів, оперативні навчальні 
матеріали, зв’язок змісту навчальної програми та професійної діяльності, оптимальне використання інформаційно-
комунікаційних технологій, інтеграція навчальних програм. 

Ключові слова: інформаційна грамотність, майбутні офіцери, англійська мова, професійна комунікативна 
компетентність, критичне мислення, вищий військовий навчальний заклад.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

Розглянуто питання статевого виховання учнівської молоді. Критичного аналізу та систематизації потребують 
здобутки вітчизняних учених. Констатовано, що провідними моделями статевого виховання є рестриктивна (обмеж-
увально-охоронна), яка знайомить із фізіологічними аспектами статі та сексуальності, підпорядковуючи їх принципу 
краще «занадто пізно», ніж небезпечне «дуже рано»; пермісивна (ліберальна), при якій якісна статева освіта широко 
визнана у всьому світі, хоча характеризується відкритими поглядами на питання сексуальності; модель «золотої 
середини», покликана допомогти молодій людині уникнути розчарувань і не нашкодити іншим у статевих стосунках 
загалом та в сім’ї зокрема, полегшити особистий і психосексуальний розвиток, пом’якшити перехід молодої людини 
у доросле життя. Доведено, що прийняття тієї чи іншої моделі в конкретному суспільстві регулюється індивідуальним 
ставленням до сексуальності та статевого виховання студентської молоді в конкретній країні, державною політикою, 
становищем науковців, рівнем економічного розвитку суспільства. 

З’ясовано, що найбільш оптимальним є демократичний підхід, за якого можливе визнання самого факту існування 
проблеми статі і міжстатевих стосунків, права підлітка на частину свого буття, «вбудовування» на науковій осно-
ві в об’єкти педагогічної дії таких життєвих цінностей, знань, навичок і норм поведінки, які б обмежували можливі 
відхилення у процесі статевої соціалізації дитини. Встановлено, що методологічні принципи статевого виховання 
ґрунтуються на гуманістичних і науково-реалістичних ідеях та концепціях, які знайшли найбільш повне відображення 
у вченні про стать і статевий акт. 

Ключові слова: виховання, учнівська молодь, методологія, концепції статевого виховання, моделі статевого вихо-
вання, зарубіжні країни, Європейський Союз.

Із часу створення Європейського Союзу проблема статі та сексуальна освіта стали важливим компо-
нентом освітньої політики співтовариства. Засновники Європейського Союзу (Бельгія, Італія, Люксембург, 
Нідерланди, Німеччина, Франція) заклали основи сучасної шкільної сексуальної освіти та статевого вихо-
вання на теренах Європи, приділяючи особливу увагу формуванню сексуальної політики в цих країнах, роз-
робленню законодавчої бази з боку інституцій Євросоюзу та Ради Європи у галузі шкільної освіти загалом 
та сексуальної освіти зокрема. 

У Конституціях деяких зарубіжних країн особливе місце відводиться трактуванню положень Євро-
пейської Хартії із сексуальних і репродуктивних прав, а також інших директивних документів Євросоюзу 
(«Стандарти сексуальної освіти у Європі», «Керівництво з розробки політики і дій в сексуальній освіті 
у Європі», «Рамкові основи повної сексуальної освіти», «Керівництво з розробки політики в галузі охорони 
сексуального і репродуктивного здоров’я та захисту прав молоді у Європі») [2].

Мета статті полягає в аналізі та обґрунтуванні сучасних моделей статевого виховання, які знайшли най-
більш повне відображення у вченні про стать і міжстатеві взаємини, в сучасних підходах до сексуальної освіти.

На теренах Євросоюзу існують різні моделі статевого виховання молоді, але зупинимося тільки на тих із 
них, які найчастіше зустрічаються в сучасних зарубіжних країнах. Так, ристриктивна (репресивна, обмеж-
увально-охоронна) модель статевого виховання запроваджена в більшості західних країн. Так, в Італії зна-
йомство дітей із фізичними ознаками і виявами статі вважається небажаним. Насамперед це стосується 
оголення (навіть маленькі діти не повинні оголювати геніталії при людях) [1]. І вчителі, і батьки переконані, 
що відомості про репродуктивні процеси і функції потрібно підносити дітям поступово й досить обережно, 
пропонуючи спочатку нову інформацію про такі процеси і їх вияви на прикладах рослин, а не тварин, щоб 
уникнути передчасних уявлень про біологічну природу відтворення людини. Вчені пропонують здійсню-
вати ознайомлення з тілесно-фізіологічними аспектами статі та сексуальності, підпорядковуючи їх прин-
ципу краще «надто пізно», ніж небезпечне «дуже рано».

Провідні науковці країн Євросоюзу Дж. Клеін (J. Klein), П. Себартнем (Р. Sabartnam), Б. Пезос (В. Pazos) 
впевнені у тому, що поки у молодих людей не сформується глибоке розуміння сутності і важливості сім’ї 
і шлюбу, обговорення з дорослими (навіть педагогами) процесу статевого дозрівання, його труднощів, вене-
ричних захворювань, нетрадиційних форм сексуальної поведінки і подібних тем не потрібне. 

Спроби молоді досягти незалежності від старших і отримати вичерпно повну інформацію про сексу-
альність зустрічають постійну протидію школи, сім’ї, соціальних служб, медичних центрів, оскільки 
вважається, що знання, які хочуть мати учні, стимулюють у них інтерес до сексуальності і спричиняють 
у подальшому бажання експериментувати на статевому та сексуальному ґрунті [3, с. 107–108]. Такий підхід 
вважаємо не зовсім правильним, оскільки «застереження, про які поінформована молодь, вважаються необ-
ґрунтованими, а молодь засвоює не застереження, а те, від чого застерігають. Жодне виховання не гаран-
тує того, що людина ніколи не здійснить педофільних, гомосексуальних або насильницьких дій над іншою 
людиною», – переконують науковці [1].
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Протилежною до репресивної є пермісивна (ліберальна) модель статевого виховання, прийнята в деяких 
скандинавських країнах, зокрема в Данії та Фінляндії. Якість статевого виховання у цих країнах загаль-
новизнана у всьому світі, хоча й характеризується своїми відкритими поглядами щодо проблем сексуаль-
ності. За показниками Міжнародної федерації з питань планування батьківства, модель статевої освіти учнів 
середніх навчальних закладів у Данії одна з найбільш досконалих у Європі. 

Статеве виховання у цих державах стало обов’язковим у шкільних навчальних планах ще з середини  
ХХ століття. Питання сексуального виховання та відповідна підготовка вчителів чітко контролюються Дат-
ською Федерацією з питань планування батьківства (The Danish Foreningen for Familie planlaegning). Статеве 
виховання в школах Данії є універсальним і проводиться в ранньому віці ще до того, як починається процес 
статевого дозрівання. Країна обрала такий підхід до статевої освіти, який дає змогу підліткам бути всебічно 
поінформованими щодо всіх аспектів статевої поведінки та проблем, пов’язаних із цим питанням [3, с. 109]. 

Зупинимося на моделі статевого виховання у Фінляндії. Статева просвіта у цій країні розпочалася з Комі-
тету у справах освіти (The National Board of Education), який започаткував роботу комісії з питань узго-
дження навчальних програм статевого виховання та особистісних стосунків для загальноосвітньої школи. 
Статева просвіта у навчальних закладах зорієнтована на те, щоб інформувати молодь про засоби контрацеп-
ції, перебіг вагітності, профілактику ЗПСШ. У школах статеве виховання здійснюють вчителі та шкільні 
медичні сестри. Однією з переваг такої моделі статевого виховання є співпраця вчителів та інституцій охо-
рони здоров’я. і вчителі, і батьки вважають, що надання статевої освіти у школі є важливим і необхідним. 
Основна мета такої освіти полягає не у забороні статевих стосунків, а в зменшенні ризику захворювань, які 
передаються статевим шляхом [3, с. 109].

Щоб статеве виховання стало більш результативним, вчителі проходять спеціальну підготовку. Обгово-
рення тем, які стосуються статі, статевої поведінки, статевих відносин відбувається у цілковито відкритій 
атмосфері як у школі, так і в сім’ї. Такий підхід вважається позитивним, оскільки ефективність статевого 
виховання насамперед залежить від рівня підготовки та кваліфікованості вчителя, його особистого став-
лення до проблеми. Формуючи статеву культуру підлітків, їх власну особистість та уявлення про соціальні 
ролі різних статей, дуже важливим є професійний і делікатний підхід до таких питань, щоб не образити 
почуття, не нанести психологічну травму молодій людині. Невимушеність атмосфери також відіграє важ-
ливу роль, оскільки діти повинні бути впевнені у тому, що можуть довіряти вчителям чи батькам [3, с. 110]. 

Отже, скандинавським країнам притаманна така модель статевого виховання, за якої сексуальність розу-
міється як важлива життєва цінність, молодь має право на самостійне та незалежне формування та фор-
мулювання морально-сексуальних норм, єдина обов’язкова і культивована норма – почуття відповідаль-
ності за характер і наслідки сексуальних стосунків. Моральний обов’язок кожного – нести відповідальність 
за народження небажаних дітей, у зв’язку з чим пропагується планування народжуваності і використання 
контрацептивів. Надання підростаючому поколінню інформації про стать і сексуальність у світлі етичних 
і соціальних цінностей бере на себе організоване виховання, формування ж етичних установок сексуальної 
поведінки насамперед розглядається як справа сім’ї [3, с. 111]. 

Ще однією досить поширеною моделлю статевого виховання є модель «золотої середини», поширена 
у деяких країнах Євросоюзу, зокрема у Польщі. Стратегія і тактика цієї моделі покликана допомогти моло-
дій людині уникнути розчарувань і не спричинити шкоди іншим у сексуальних відносинах загалом та у сім’ї 
зокрема, полегшити особистісний і психосексуальний розвиток, пом’якшити перехід молодої людини до 
дорослого життя. Для польського суспільства кохання, шлюб, сім’я – важливі життєві цінності, які повинні 
регулюватися та визначати рамки для сексуальної поведінки кожної людини.

Польські науковці вважають, що важливо встановити норми сексуальної моралі. Для цього необхідно 
допомогти молодій людині звільнитися від помилкових страхів, забобонів, заборон, які ізжили себе. Вчені 
переконані у тому, що чим більше свободи надається членам суспільства, тим більш зрілими і відповідаль-
ними за свої дії та вчинки вони стають. Ці теоретичні основи статевого виховання, встановлені етичні норми 
у сфері сексуальності повинні бути ретельно сформульовані і спрямовані на досягнення гармонійної рівно-
ваги між специфічними вимогами сім’ї і суспільного життя, між задоволенням сексуальних потреб і сер-
йозною відповідальністю за сім’ю та шлюб. Досягаючи цього, система статевого виховання в польських 
закладах освіти пройшла шлях від факультативних занять до обов’язкового самостійного предмету, долаючи 
певні перешкоди: протести батьків проти сексуального виховання у школі, недостатність коштів на реа-
лізацію цієї програми, відсутність належної матеріально-технічної бази. Тому більшість опитаних вважає 
статеве виховання молоді необхідним [3, с. 112]. 

Кожна із розглянутих моделей має право на існування. Прийняття тієї чи іншої моделі в конкретному сус-
пільстві регулюється індивідуальним ставленням до сексуальності і статевого виховання учнівської молоді 
в конкретній країні, політикою держави, позицією науковців, рівнем економічного розвитку суспільства.

В організації статевого виховання і підготовки молоді до сімейного життя за такою моделлю домі-
нує компетентнісно орієнтований підхід, метою якого є формування прагнення особистості до духовної 
та фізичної досконалості, здатність до вибору поведінки, самоорганізації, самоуправління, вміння спілку-
ватися з людьми різної статі. Питання реалізації змісту сексуального виховання молоді у Польщі розглядає 
Міністерство освіти спільно з Єпископатом.
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На сучасному етапі підготовка молоді до дорослого життя наділена статусом модуля навчальної ланки 
WOS («Знання про суспільство»). Це свідчить про те, що збереження репродуктивного здоров’я людини, 
формування моральних стосунків між підлітками, підготовка молоді до виконання майбутніх подружніх 
і батьківських ролей, збереження і зміцнення цінностей сім’ї є пріоритетними завданнями держави і сус-
пільства. 

Аналіз польської системи засвідчує, що зміст матеріалу містить інформацію про фізіологічні, психоло-
гічні й педагогічні особливості підлітків, пов’язані з їх приналежністю до конкретної статі; методи контр-
ацепції; профілактику сексуального насилля; сексуальне життя людини; принципи свідомого і відповідаль-
ного батьківства; цінності сім’ї; життя в утробній фазі, а також про методи і засоби свідомої прокреації. 
Отже, основним завданням занять є допомога учням у досягненні психосексуальної зрілості, формування 
позитивного ставлення молодої людини до статі, підтримка виховної ролі сім’ї [3, с. 112].

Найбільш оптимальним є демократичний підхід, за якого можливе визнання самого факту існування 
проблеми статі і міжстатевих стосунків, права дитини / підлітка на частину свого буття, «вбудовування» на 
науковій основі в об’єкти педагогічної дії таких життєвих цінностей, знань, навичок і норм поведінки, які б 
обмежували можливі відхилення у процесі статевої соціалізації дитини. При цьому суб’єкту педагогічного 
впливу надається уся необхідна наукова інформація і можливість власного вибору. 

Противники програм статевого виховання й сексуальної освіти впевнені у тому, що надання будь-якої 
інформації, яка стосується статевої сфери, розбещує підлітків, ініціює ранній початок статевого життя, збіль-
шує кількість підліткових вагітностей. Однак переконливих доказів з приводу цього так і не було наведено. 

Вивчення досвіду країн, у яких подібні програми запроваджені досить давно, дозволяє зрозуміти, які 
заходи довели свою ефективність щодо захисту репродуктивного здоров’я учнівської молоді, які з них не 
працюють, а які, можливо, завдають шкоди [3, с. 113]. Так, в рамках проекту «The SAFE Project», який 
здійснюється Європейським відділенням Міжнародної Федерації планування сім’ї (далі – МФПС) спільно 
з Європейським регіональним Бюро ВООЗ було видано Керівництво з розробки стратегій і практичної 
діяльності «Сексуальна освіта у Європі». У цьому виданні узагальнено досвід, накопичений у сфері сексу-
альної просвіти та статевого виховання молоді в європейських країнах. Вважаємо за доцільне ознайомитися 
з основними висновками вказаного вище дослідження.

Згідно з інформацією від ВООЗ і МФПС, статева та сексуальна просвіта – це насамперед надання учням 
достовірної та науково обґрунтованої інформації статевознавчого характеру, а також навчання основним 
життєвим принципам, а саме навичкам спілкування, критичного мислення, здатності до самовдосконалення, 
здатності приймати рішення і брати на себе відповідальність; виховання позитивних установок і цінностей 
(самоповаги, відкритості). Сексуальна просвіта, як зазначають зарубіжні вчені, має охоплювати широке коло 
питань, включаючи як біологічні та фізичні аспекти сексуальності, так і соціальні, емоційні аспекти статі. 
Безумовно, зміст програм статевої та сексуальної просвіти має бути адаптований відповідно до віку і рівня 
розвитку учня [3, с. 113].

Важливість статевої та сексуальної просвіти молоді визнана лише в кількох країнах Європи. Істотну 
роль у цьому процесі відіграють політичні чинники. У таких країнах Євросоюзу як Данія і Нідерланди 
сексуальна та статева освіта є загальноприйнятою та підтримується громадськістю, у той час як у Чехії, 
Німеччині, Ірландії, Польщі, Італії та інших країнах Євросоюзу вона викликає активне неприйняття, осо-
бливо з боку релігійних груп і громадських організацій. Нерідко буває й так, що до статевої та сексуальної 
просвіти по-різному ставляться жителі різних частин однієї країни, великих міст і сільської місцевості. Нині 
сексуальна просвіта не є обов’язковою у всіх розглянутих країнах Європи, а там, де вона обов’язкова (Нідер-
ланди, Фінляндія, Угорщина), програми отримують досить суттєву державну підтримку [3, с. 114].

На зміст програм також впливають актуальні, інколи кризові, ситуації, наприклад епідемія ВІЛ/СНІД. 
Усвідомлення небезпеки епідемії в деяких країнах Євросоюзу призвело до розуміння необхідності введення 
відповідних курсів і програм статевої та сексуальної просвіти, як це було зроблено, наприклад, в Ірландії 
та Франції. Міждержавні порівняння дозволили зарубіжним авторам проведеного дослідження виділити 
загальні фактори, які сприяють успішній реалізації статевої та сексуальної просвіти: примирення різних 
політичних і релігійних поглядів; залучення в процес реалізації статевої та сексуальної просвіти широкого 
спектру громадських рухів тощо. 

Важливу роль у цьому процесі відіграють засоби масової інформації. Їхнє ставлення до цієї проблеми 
може бути різним залежно від конкретної країни. У деяких країнах, здебільшого в країнах Скандинавії 
(Данія та Фінляндія), засоби масової інформації є джерелом підтримки та інформації з питань статевознав-
чого характеру та сексу. Так, у Данії національні радіо- і телекомунікаційні компанії надають безкоштовний 
ефірний час для програм сексуальної освіти. В інших країнах (Великобританія, Франція) питання сексу 
подаються з великим відтінком сенсації, що негативно впливає на статеву та сексуальну просвіту молоді 
[3, с. 115].

Ми вважаємо, що для підвищення ефективності статевої та сексуальної освіти учнівської молоді необ-
хідний комплексний підхід, за якого програми сексуальної просвіти розглядалися б не ізольовано від інших 
питань, а були б важливим компонентом ширших ініціатив, спрямованих на поліпшення стану здоров’я 
і благополуччя молодих людей. Важливо дотримуватися і диференційованого підходу, оскільки в багатьох 
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країнах численну групу населення становлять емігранти зі своїми, відмінними від прийнятих у певній кра-
їні, культурними традиціями.

Статева та сексуальна просвіта молоді, як наголошують зарубіжні дослідники, не повинна бути тим-
часовою кампанією, вона потребує постійної роботи в цьому напрямі. Досягнуті за період її здійснення 
позитивні результати не гарантують подальшого прогресу, якщо програми через деякий час закриваються.

На основі наукового аналізу процесів реформування освіти в країнах Євросоюзу з’ясовано, що 
в об’єднаній Європі є безліч різних моделей освіти, що не накладає на Україну в її євроінтеграційних 
прагненнях жодного зобов’язання щодо копіювання чи калькування якоїсь із них. Ми маємо можливість 
самостійно визначати концепцію середньої освіти з урахування національних традицій, кадрових і фінан-
сових можливостей, демографічної ситуації, сформованих у суспільстві уявлень про те, кого і як повинна 
виховувати школа.

Уряди країн Євросоюзу, зіштовхнувшись із негативними аспектами сексуальної революції, усвідомивши 
сутність цієї проблеми, визначаються із реальними шляхами її розв’язання, розробивши соціальну полі-
тику, спрямовану не на замовчування проблем сексуальності та ведення молоддю статевого життя, а на їх 
поінформування та виховування. Статева освіта у таких країнах не носить пропагандистського характеру, 
вона спрямована на те, щоб зробити сексуальне життя молоді впорядкованим та убезпечити її від невтішної 
епідеміологічної ситуації, яка нині спостерігається у світі. 

Більшість країн Євросоюзу намагаються вибрати та обґрунтувати таку модель статевої просвіти та ста-
тевого виховання, за якої увагу здебільшого буде акцентовано на таких стратегічних завданнях: проведення 
статевої освіти у середніх навчальних закладах на ранньому етапі; здійснення спеціальної підготовки для 
вчителів; впровадження проектів, основними цілями яких є профілактика раннього початку статевого життя, 
підліткових вагітностей та абортів, ЗПСШ, включаючи СНІД; заснування асоціацій з питань підготовки 
молоді до батьківства, виконання сімейних ролей; залучення до сексуального виховання церкви, соціальних 
служб, медичних центрів; постійне інформування молоді про засоби контрацепції з метою покращення епі-
деміологічної ситуації у суспільстві [1].

Важливо встановити нові цивілізовані норми моралі, зокрема сексуальної. Для цього необхідно допо-
могти людям звільнитися від помилкових страхів, святенницьких упереджень, забобонів, заборон, які 
ізжили себе. Чим більше свободи надається членам суспільства, тим більш зрілими і відповідальними вони 
повинні бути. Ці теоретичні основи статевого виховання та етичні норми у сфері сексуальності повинні бути 
ретельно сформульовані і спрямовані на досягнення гармонійної рівноваги між специфічними вимогами 
сім’ї і суспільно-виробничого життя, між задоволенням сексуальних потреб і серйозною відповідальністю 
за сім’ю і шлюб.

Жодна з цих моделей не гірша і не краща за іншу. У пермісивній моделі, на перший погляд, сексуальна 
поведінка ставиться в один ряд зі всіма іншими видами поведінки і виявляється залежною від загальних 
законів соціальної й етичної регуляції. Жорсткі обмеження ристриктивної моделі врівноважуються переко-
нанням у тому, що людська природа все ж «бере своє». Модель «золотої середини» не розчиняє особистість 
повністю у суспільстві і сексуальне у соціальному, у ній предметом обговорення стає те, що у пермісив-
ній і рестриктивній моделях мислиться завдяки мовчазній «домовленості про недоговореність», вона при-
пускає діалог особистості і суспільства при відповідальності суспільства за долю особистості. Прийняття 
цих існуючих у суспільстві моделей регулюється індивідуальним ставленням до сексуальності і статевого 
виховання.

Висновки. Загалом методологічні засади статевого виховання побудовані на гуманістичних і науково-
реалістичних ідеях і концепціях, які знайшли найбільш повне відображення у вченні про стать і міжстатеві 
взаємини, в сучасних моделях статевого виховання та підходах статевої й сексуальної освіти. Вони слугують 
за сучасний світоглядний вимір інтерпретації проблем статі та прогнозування майбутнього молоді в теорії 
і практиці статевого виховання у країнах Євросоюзу.

Стаття не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. До перспективних напрямів досліджень із цієї 
проблематики належить, зокрема, застосування інноваційних педагогічних технологій у статевому вихо-
ванні сучасної молоді.

Використана література:
1. Бялик О. В. Статеве виховання школярів: європейський контекст : монографія. Умань, 2016. 369 с.
2. Бялик О. В. Статеве виховання школярів: вітчизняний і зарубіжний досвід : навчальний посібник. Умань, 2017. 228 с.
3. Бялик О. В. Сучасні тенденції статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу : дис. д-ра пед. наук: 13.00.07 / 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2016. 547 с.
4. Кравець В. Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці 

зарубіжних країн : монографія. Тернопіль, 2009. 387 с.
5. Локшина О. Компаративна освіта в Україні: траєкторія розвитку. Український педагогічний журнал, 2015. № 4. С. 7–18.

References:
1. Bialyk O. (2016). Stateve vihovannia shkoliariv: evropeiiskii kontekst [Sex education of schoolchildren: the European context] : 

monografia. Uman. 369 s. [in Ukrainian]



52

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

2. Bialyk O. (2017) Stateve vihovannia shkoliariv: vitchiznianii і zarubiznii dosvid [Sex education of schoolchildren: domestic and 
foreign experience] : navchalnii posibnik, Uman. 228 s. [in Ukrainian]

3. Bialyk O. (2016). Suchasni tendentsii statevogo vihovannia uchnivskoi molodi v krainax evrosoyzy [Current trends in sexual 
education of student youth in the European Union] (Doctorʼs thesis). Uman. 547 s. [in Ukrainian]

4. Kravets V. (2009) Stateva sotsializatsiya ta pidgotovka uctnivskoi molodi do simeinogo zhuttia v pedagogitsi ta skilniyi praktitsy 
zarubizhnukx krain [Sexual socialization and preparation of student youth for family life in pedagogy and school practice of 
foreign countries] : monografia. Ternopil. 387 р. [in Ukrainian]

5. Lokshina O. (2015). Komporativna osvita v Ukraini: traektoriia rozvitku [Comparative education in Ukraine: the trajectory of 
development]. Ukrainskii pedagogichnii zurnal. № 4. PP. 7–18. [in Ukrainian]

Bialyk O. V., Kudla M. V. Methodological principles of sexual education of youth: European vector
The article considers the issue of sexual education of student youth. Critical аnalysis and systematization require the achieve-

ments of domestic scientists. It is stated that the leading models of sex education are restrictive (restrictive-protective), which 
introduces the physiological aspects of sex and sexuality, subordinating them to the principle – better «too late» than dangerous 
«too early»; permissive (liberal), in which quality sex education is widely recognized around the world, although it is charac-
terized by open views on sexuality; and the «golden mean» model, which is designed to help young people avoid frustration 
and not to harm others in sexual relations in general and in the family in particular, to facilitate personal and psychosexual 
development, to facilitate the transition of young people into adulthood. In addition, it is proved that the adoption of a model in 
a particular society is governed by individual attitudes to sexuality and sexual education of student youth in a particular coun-
try, public policy, the position of scientists, the level of economic development of society and others. 

It was found that the most optimal is a democratic approach, which involves, on the one hand, the recognition of the very fact 
of the problem of gender and intersex relations and the right of adolescents to part of their lives, on the other – «embedding» 
on a scientific basis such life values, knowledge, skills and norms of behavior that would limit possible deviations in the process 
of sexual socialization of the child. It is established that the methodological principles of sex education are based on humanistic 
and scientific-realistic ideas and concepts, which are most fully reflected in the doctrine of sex and sexual intercourse. 

Modern models of sex education and approaches to sex and sex education serve the modern worldview to interpret gender 
issues and predict the future of young people in the theory and practice of sex education in the EU. It is concluded that a number 
of EU countries have developed social policies that are not aimed at silencing the problems of sexuality and sexuality of young 
people, but informing and educating them, where sex education is not advocacy, but aimed at making young people’s sex lives 
orderly and protect it from the disappointing epidemiological situation in the world today.

Key words: sex education, student youth, methodology, concepts of sexual education, models of sexual education, foreign 
countries, European Union.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE SYSTEM OF DISTANCE EDUCATION

Nowadays, new computer-based technologies have a significant impact on education. The roles of teachers and students are 
changing increasing the ratio of self-studying, and «education for life» is shifting to «lifelong education». Already, computer-
based technologies are being actively incorporated into the educational process, specifically into teaching foreign languages, 
in many educational institutions. 

In this paper, the conditions of distance learning of a foreign language are considered. The problems of effective organization 
of language learning in the conditions of the pandemic and forced isolation are outlined. In the paper, we draw attention to 
the unique features of a foreign language acquisition according to its specific linguistic and communicative competences. The 
analyses of the existing distance learning system facilities for language learning provided an opportunity to consider different 
approaches to the educational materials and modern technical means for professional language training. The main issues 
of providing opportunities for the practical teaching of languages using the types of synchronous or asynchronous interaction in 
conditions of distance learning are identified and the development of communicative competences supported by computer-based 
technologies is analysed. A blend between network hypertext opportunities and the system of teaching methods is regarded as 
the most beneficial for language acquisition. 

The paper considers some distance language learning advantages provided by the grater possibilities for independent 
work, a quick search for information, effective communicative tools, use of multimedia, which increases students’ motivation 
and willingness to participate in different class activities. 

The specifics of creating a specially tailored educational course for foreign languages studying are analysed and the possibilities 
of getting professional language education remotely are stressed. The paper outlines the necessity of the state’s attention drawn 
to the question of reliable and effective foreign language distance course organization.

Key words: computer-based technologies, foreign language, foreign language acquisition, learning technologies, distance 
education, distance learning system, online learning environment, professional training.

The latest changes in the society have proved the inevitability of advent of the era of information, character-
ized by an unprecedented, constantly accelerating growth of data submission. Information and communication 
technologies are an integral part of modern society. More and more data is being digitalized and about 90% of all 
existing information is now stored in digital format in computer networks. The development of fundamentally new 
opportunities for acquiring information in constantly growing numbers, and of new communication methods have 
a significant impact on education. 

One of the tasks of the modern linguistic education system is the provision of open access to the life-long edu-
cation for every person, taking into account their interests, abilities and needs. Currently, in the era of the rapid 
development of computer-based technologies, and due to the recent spread of the pandemic, the use of distance form 
of education for language learning is becoming increasingly popular [2; 5]. Some scientists and university profes-
sors believe that the transition to a computer-based education system in the language studying will significantly 
increase the effectiveness of specialists’ training within higher professional education. In their opinion, the results 
of distance learning are not inferior to or even superior to the knowledge received by students in traditional classes. 

The concept of distance education as an important part of gaining information, knowledge and skills in 
the post-industrial society was laid by Z. Brzezinski, D. Bell, O. Toffler. Considering social development as a change 
of stages, supporters of the information society theory associate its development with the dominance of the comput-
er-base technologies following the second language acquisition. Distance learning for teaching foreign languages 
has attracted the scientists’ attention [3] primarily in response to the demands for greater scheduling flexibility 
unconstrained by time and place [1].

During the last decades, numerous studies dedicated to the phenomenon of distance learning of foreign lan-
guages have been made. The significant fundamental research of Z. Abrams, J. Belz, R. Hampel, and M. Hauck, 
S. Thorne, R. Blake, S. Payne, M. Warschauer and others described the latest changes in the computer-assisted 
technologies for language learning in the educational process. 

Nowadays, the issues of distance learning for various socio-economic and health reasons are becoming increas-
ingly important. People need a more flexible system of higher education that allows them to get basic or additional 
education without interrupting their main activities, as well as providing equal opportunities for all. At the same 
time, the necessity for creating conditions for lifelong education and training, increasing the adjustment time to 
the market demands becomes increasingly more obvious.

The task of learning process effective organization for successful language learning in the conditions of practically 
independent educational activities caused by the pandemic and forces isolation is complicated. The special features 
of a foreign language learning are that the goal of training is not so much gaining knowledge about the subject itself 
(linguistic competence), but the development of certain skills and abilities of various communicative activities 
(communicative competence). These include the ability to comprehend a foreign-language text, to understand 
the interlocutor, and to express your thoughts in oral or written form. Due to the communicative specifics of a foreign 
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language subject, it is impossible to employ the distance education used for theoretical disciplines of lecture-type 
to teaching languages. In this regard, searching for optimal distance learning methods and techniques for a foreign 
language teaching is a complicated issue.

The aim of the article. The paper aims at the general analyses of the modern state of distance learning system 
facilities for language acquisition and considers fundamental approaches to the selection of educational content suit-
able for professional language training. 

The transformation of the approach to language acquisition was made possible on the basis of computer-based 
technologies development, which is the key to modernizing education. In a number of countries, computer-based 
technologies are considered as a key component in improving the quality of education through changes in curricula, 
teaching new practical skills and the varying the disciplines’ content. Firstly, computer-based communication tech-
nologies have been mainly used to facilitate access to education for different social groups, to enhance the self-stud-
ying process, and to meet the special needs of different categories of students [1].

The modern trend towards computerization in our society also encompasses the education system, which mostly 
happens as an initiative of educational institutions, professional pedagogic communities and individual teachers 
and only later followed as different types of directive documents [4]. However, it is absolutely obvious that there 
are no common policies towards the computer-based technologies implementation in the educational process as 
a generally accepted long-term national strategy. Even the latest pandemic has not changed much in a slow pace 
of the state establishments.

Undoubtedly, in the transitional period, different socio-economic problems are exposed, including educational 
issues. Modern technologies are not able to eliminate most of these difficulties. Nevertheless, they are highly depend-
ent on the range of computer communication used in the educational process. Otherwise, society is threatened with 
chronic lag and inconsistency in solving the problems posed before us.

The same issues are also relevant for more specific level of linguistic education, as the same problems remain 
in this sphere. Based on its ontological nature, computer-based technologies provide rich opportunities for 
the practical teaching of languages. Among them, there are different types of teacher-student(s) and student-stu-
dent interaction in conditions of distance learning as well as the possibilities of communication with native 
speakers located anywhere in the world in a synchronous or asynchronous mode. Foreign language interlocutors 
can be individuals, a small group, or even a global international conference involving hundreds and thousands 
of people all over the world. 

Linguistic education has its own specific tasks in line with general educational issues. The development of com-
municative competence is one of them along with sociocultural and linguodidactics acquisition. Computer tech-
nologies assisted in the appearance of new directions like computational linguodidactics. The concept of distance 
learning of a foreign language has become widely used along with the traditional face-to-face learning methods.

There are a number of advantages and opportunities in the use of computer technologies and computer-assisted 
learning. The most evident ones are the learners’ motivation increase, tasks interactivity, and easy establishment 
of teacher-student(s) and student-students interaction.

Computers are undoubtedly attractive tools for the younger generation that has grown up and most of them 
belong to the so-called Net Generation. They expect the teachers to use widely this technology in teaching. Exer-
cises are boring in the classroom but in a form of interactive or role-playing games they motivate students, the tests 
with immediate answers stimulate students to work with the language, but at the same time, they do it with pleasure 
and interest.

The effectiveness of teaching increases due to the opportunity provided by the computer-based technologies, 
which influences its organization and reduces routine operations, helps the teachers use their time creatively 
and more productively. The idea of combining possibilities of computer-based technologies and educational content 
as a package of services and content, created by a professional teacher, is supported by Professor of the University 
of New York State Carla Meskill: «Media and technologies can be tremendously useful tools for extending the ways 
both learners and teachers consider language learning enterprises and for generating fresh and stimulating perspec-
tives. However, it is the position of this text that such new perspectives are not simply born out of the physical 
presence of wires and electrodes. On the contrary, it is our forever flexible and evolving beliefs about how language 
is best taught and learned that serve as the most critical groundings to further the evolution in our thinking about, 
with, and through these new tools» [8].

Statistical data indicate that the computerization of the process of teaching a foreign language on a well-planned 
didactic basis provides a range of advantages to teacher and students, and ensures much greater flexibility and adapt-
ability of the educational process to specific objectives and conditions. The teacher gets an opportunity to manage 
learning more effectively (especially for large groups), improve the quality of students' independent work, achieve 
the information about their progress quickly, increase the effectiveness of discussions and reduce the percentage 
of students unwilling to participate in various types of activities [7].

Likewise, students have demonstrated a positive attitude to distance learning and greater satisfaction with their 
studies, their motivation increased. The numerous survey results showed that the students enjoyed using computers 
for the language studying, readily participated in various types of discussions expressing their opinions not only 
in the classroom but also after class in different forums and discussion groups [6]. These communicative activities 
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were especially attractive for those students who, due to their nature, usually avoided speaking in front of the public. 
The opportunity to speak without seeing the audience in front of them is a great opportunity for such students. The 
received feedback also revealed the students’ interest in doing research projects online. They search for specific 
information independently employing web resources, which are a good exercise for the studied material practical 
application. Also, the students are attracted by the distance learning system’s flexibility and autonomy, their ability 
to practice at a convenient time and pace, outside the limitations of classroom learning.

Computer-based technologies allow different ways of communication regardless of the location of its partici-
pants. A group of students can participate in the discussion, games and simulations, creating short stories and dia-
logues. They communicate with each other outside the classroom to complete specific projects, group assignments 
and prepare general course projects. Video conferencing technologies make it possible to include native speakers in 
a discussion from any part of the world, which facilitates the development of linguistic, sociolinguistic, discursive, 
and cross-cultural competences [5]. 

An effective distance learning of a foreign language should be based on a specially designed virtual language 
environment, including a set of electronic educational and communication tools that allow the organization 
of an interaction between the subjects of the educational process separated by space and time. At the same time, 
distance learning should provide a reliable evaluation of this process. 

The study of the individual aspects of the language system leads to the fact that a living language is sometimes 
regarded by the learner as a number of isolated elements of mechanical grammar rules and long lists of memorised 
words, which should be according to set instructions [7]. Obviously, an integral approach to a foreign language 
learning involving the simultaneous processes of grammar and vocabulary acquisition with practical communica-
tion is the most productive. 

One of the most complicated and time-consuming task for students is the development of writing skills. Some-
times it is completely ignored in distance learning, in spite of the fact that written communication is an urgent need 
for an adult educated person. However, teaching writing remotely should always possess a semantic meaning and be 
carried out within the framework of personal communication. Both the amount and the lexical rate can vary.

Special attention should be paid to the possibility of the computer-assisted knowledge control procedure devel-
opment. After finishing a module or course the students should be assessed for their performance and the achieved 
results. The computer-based technologies could free the teacher from tedious homework and tests checking. 

The advantages of computer-based foreign language distance learning are obvious. The students have an oppor-
tunity to study in any place and at a convenient time, as well as at their own pace and rhythm. The distance from 
the student’s location to the university is not an obstacle to an effective educational process. Students can interact 
with the teacher individually or in groups. In addition, they have an opportunity to arrange an individual curriculum 
from a set of independent course modules which meets their needs. As a result, the costs of training are reduced due 
to more efficient use of training space, time and technical means.

However, despite the undoubted advantages of the latest computer technologies, distance education should defi-
nitely rely on the developed system of methods for teaching a foreign language. It should be noted that within 
the framework of distance learning, it is beneficial to use computer technologies for real-time activities such as 
lessons, tutorials, discussion clubs, and conferences etc. Learning interaction with other learners even organized in 
a virtual classroom establishes mutual friendly relations, builds team spirit and increases students’ self-esteem. This 
is especially important due to the specifics of foreign language learning.

Due to the wide use of computer-based technologies application, the emphasis is being shifted from teaching to 
learning. The student becomes the central figure of the educational process primary responsible for his/her learning 
progress. The teacher ceases to be a source of knowledge; with distance learning, this role is transferred to an arti-
ficially created educational computer programs. The teacher is free from controlling functions and becomes a tutor 
for students whose main function is to organize and manage the educational process.

Conclusions. Undoubtedly, the distance learning of foreign languages is a step forward. However, it demands 
creating a special educational course by a university that would permit to benefit from its obvious positive sides 
and to cope with some of the listed difficulties. Moreover, from a technical point of view, there are no obstacles 
to distance learning from educational institutions. The necessary infrastructure is already here. With the effective 
organization and widespread computer network development, despite the high costs at the initial stages, the econ-
omy and effectiveness of training can be beneficial for all its participants.

The recent events taking place in the society require changes in the education system shifting its development 
according to the needs of an individual learner. At the same time, the possibilities of getting education remotely due 
to the achievement of a higher level of accessibility should be accompanied by an increase in the quality of teaching 
and learning. The question of the organization of reliable and effective foreign language acquisition still requires 
a great amount of attention from the pedagogical and scientific community.
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Гавриленко К. М. Навчання іноземних мов у системі дистанційної освіти
У наш час нові комп’ютерні технології мають значний вплив на освіту. Ролі викладачів та студентів змінюються, 

збільшуючи співвідношення самонавчання, а «освіта на все життя» змінюється на «освіту протягом усього життя». 
Уже зараз комп’ютерні технології активно залучаються до освітнього процесу, зокрема у викладанні іноземних мов, 
у багатьох навчальних закладах.

У статті розглядаються умови дистанційного навчання іноземної мови та окреслюються проблеми ефективної 
організації вивчення мови, придатні для сучасних умов пандемії та вимушеної ізоляції. У статті ми звертаємо 
увагу на особливості засвоєння іноземних мов відповідно до їх специфічних мовних та комунікативних компетенцій. 
Аналіз наявних засобів дистанційного навчання у цій галузі дав можливість розглянути різні підходи до підбору 
навчальних матеріалів та сучасних технічних засобів для професійної мовної підготовки. Визначено основні питання 
забезпечення можливостей практичного викладання мов із використанням синхронної або асинхронної взаємодії 
в умовах дистанційного навчання та проаналізовано розвиток комунікативних компетентностей, які забезпечуються 
комп’ютерними технологіями. Поєднання можливостей мережевого гіпертексту та сучасної системи методів 
навчання розглядається як найбільш придатна комбінація для вдалого засвоєння мовленнєвих навичок.

У статті розглядаються такі переваги дистанційного вивчення мови, як забезпечення більш широких можливостей 
для самостійної роботи, швидкий пошук інформації, ефективні комунікативні засоби, використання мультимедіа, що 
підвищує мотивацію та бажання студентів брати участь у навчальній діяльності.

Проаналізовано особливості створення спеціально розробленого навчального курсу для вивчення іноземних мов 
та наголошено на можливостях дистанційного отримання професійної мовної освіти. У статті висвітлюється 
необхідність державної підтримки питання надійної та ефективної організації дистанційного вивчення 
іноземних мов.

Ключові слова: комп’ютерні технології, іноземна мова, іншомовні компетенції, технології навчання, дистанційна 
освіта, система дистанційного навчання, професійне навчання.
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CONNECTIVIST LEARNING THEORY AT DEVELOPING  
MODERN FOREIGN LANGUAGE TEACHING MODEL

The article deals with the use of information and computer technologies at teaching foreign languages. The conditions 
of the development of the connectivist learning theory have been presented. The meanings of three learning theories behaviorism, 
cognitivism and constructivism that are the background of the connectivist theory have been shown. 

The author defines 21st century skills, namely, cognitive competencies, intrapersonal competencies and interpersonal 
competencies. One of the 21st century skills is information literacy and ICT literacy. It is stated that the skill to evaluate 
the information becomes a meta-skill, which should be developed before the learning process begins.

 The author gives the definition of connectivism that is theoretical framework for understanding learning, in which knowledge 
comes into action through the learner’s connection to the learning community. It paves the way for a new model of learning 
appropriate to the knowledge-based society. The learning community is a node in the network. The character and the constituents 
of the network, the notion and meaning of nodes have been described. There are several factors that influence the strength 
of connections, e. g. motivation and influence, creation of schemes, logic and experience. 

The views on connectivism of its founders George Siemens and Stephen Downes have been presented in the article. There 
are eight principles of connectivism by G. Siemens. The author shows the role of the teacher and the learner in the connectivist 
learning theory. The learning environment changes from teacher-centered into learner-centered environment.

The author shows the role of connectivist principles in the foreign language education. What does it mean to teach vocabulary 
in context using connectivist principles?

Key words: learning theories, digital age, connectivist learning theory, information technologies, 21st century skills, 
networks, foreign language education, foreign language teaching model.

There are several learning theories that are essential for creation of the instructional environment, such as behav-
iorism, cognitivism and constructivism. Behaviorism assumes that we cannot possibly understand what goes on 
inside a person, learning is about behaviour change. Cognitivism views learning as a process of inputs, managed 
in short term memory, and coded for long-term recall. Constructivism suggests that learners create knowledge as 
they attempt to understand their experiences [1]. These theories were developed without the impact of technologies.

The current state of information system development of education is characterized by the use of a large amount 
of data, modern computer and multimedia technologies, video conferencing tools, virtual reality and social net-
working services. It is also determined by realizing not only the implementation of information and communication 
technologies (ICT), its social effects, the formation of information literacy of learners and teachers, but the need for 
teachers’ continuous professional development.

Many questions are raised when established learning theories are viewed through technologies. Technologies 
affect not only the ways, modes, and methods of education, but what is more – the content of education. Today 
the lifespan of knowledge cannot be measured in decades but years, in some cases just months. As the learning 
conditions have been changed due to the influence of technology a new approach is needed. And here an alternative 
theory has been evolved – connectivist learning theory.

A lot of researchers have devoted their studies to the use of advanced technologies in language learning. Con-
nectivist learning theory was developed by S. Downes and G. Siemens [2; 3].

Three theories are the background of the connectivist theory: 1) the theory of chaos, which states that every-
thing is related to everything else – the role of the learner is to find and recognize hidden schemes, find senses 
and relationships in the seeming chaos; 2) the theory of complexity and self-organization: one of the important 
conditions for the development of connectivist learning theory is self-organization. George Siemens states that 
self-organization on a personal level is a micro-process of the larger self-organizing knowledge constructs created 
within corporate or institutional environments; the capacity to form connections between sources of information, 
and thereby create useful information patterns; 3) the network theory: computer networks, power grids, and social 
networks all function on the simple principle that people, groups, systems, nodes, entities can be connected to cre-
ate an integrated whole. Connectivism is the integration of principles explored by chaos, network, and complexity 
and self-organization theories [3, p. 5].

The aim of our article is to analyze the role of connectivist learning theory at developing modern foreign lan-
guage teaching model.

In the digital age we are surrounded in different technologies. Technology is leading to enormous changes in 
the economic sphere, in the way we communicate and relate to each other, and mostly in the way we learn. Kamenetz 
believes that in the era of almost total connectivity, of an acquisitive social media, universities must find ways of learn-
ing more transparent and fluid paths toward open source content and student-centred learning experiences [4, p. 130].

What skills are necessary for the digital age? If we are talking about the knowledge-based society, these skills are 
called 21st century skills and according to the research of the National Research Council they are:
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1) cognitive competencies, which in their turn are divided into:
– cognitive processes and strategies (critical thinking, problem thinking, decision making, etc.);
– knowledge (information literacy, ICT literacy, oral and written communication, and active listening);
– creativity (creativity and innovation).
2) intrapersonal competencies:
– intellectual openness (flexibility, adaptability, personal and social responsibility, continuous learning, etc.);
– work ethic (initiative, citizenship, perseverance, etc.);
– positive core self-evaluation (self-evaluation, physical and psychological health, etc.
3) interpersonal competencies:
– teamwork and collaboration (communication, cooperation, interpersonal skills, etc.);
– leadership (responsibility, self-presentation, social influence with others) [5].
In the «networked world» [3] the skill to evaluate the information becomes a meta-skill, which should be devel-

oped before the process of learning starts.
Thus, the educational establishments must pay attention to the skills required for a knowledge-based society 

(the 21st century skills) that improves the kind of learning, but now they must take into consideration another kind 
of learning which connects learners not only face-to-face, but also by information technology. This kind of learning 
can be based on connectivist learning theory.

As the founder of connectivist learning theory, George Siemens, says that connectivism blazed the trail for a new 
model of learning, fitted to knowledge-based society, in which learning is a process of connecting specialized nodes 
or information sources, because the Internet made has changed the understanding of the essence of knowledge 
nature [3].

One of the followers of the connectivist learning theory, Stephen Downes defines connectivism as «the the-
sis that knowledge is distributed across a network of connections, into its nodes, and therefore, learning consists 
of the ability to construct and traverse those nodes connected into networks» [6, p. 9].

According to G. Siemens, information networks contain: data (raw material); information (data with applied 
intelligence (the ability to store, apply, and obtain new knowledge); knowledge (knowledge in a context); and mean-
ing (understanding of values, implication of knowledge) [3].

What are nodes? There are a lot of connections, links between entities in the network, which can be named 
nodes and each node has information as forms of knowledge. A node can include a person, a group of people, 
a computer or ideas and communities. In other words, a node is a learning community. A network comprises several 
nodes, connected for sharing information. Nodes can be of different size, depending of the amount of information 
and a number of entities, working in a particular node. If we change data in a node, the data is changed in another 
node. Being connected into a network, the nodes play their role in sharing the information which can be transformed 
in true knowledge.

Connections between nodes are representations of knowledge and understanding. Learning in connectivism 
is actionable knowledge. Learners use the ties between nodes, recognize the patterns, connect to the small world 
of individual knowledge and extend personal network. G. Siemens and S. Downes conclude that in connectivism 
knowledge is shared between nodes of knowledge, which are individuals or organizations. Knowledge can be stored 
in various formats. It can be found in two domains: cognitive and affective. These two domains greatly contribute 
the learning process.

There are factors that influence the strength of connections [3]:
– motivation (influenced by emotions and logic);
– influence (repetition);
– creation of schemes (recognition of the substance and organization of various types of information 

and knowledge);
– logic (organization and structuring of networks);
– experience (booster of obtaining new nodes and formation of new connections among the old ones).
As the information is constantly changing connectivism focuses on the two important skills, in particular, the abil-

ity to search the relevant and current information and the ability to filter secondary and unnecessary information.
According to S. Downes there are three perspectives that connectivism is described from. These perspectives are 

presented as a cycle. They are: 1) knowledge informs learning; 2) what we learn informs community; 3) the com-
munity creates knowledge. And in the reverse order: 1) knowledge builds community; 2) community defines what 
is learned; 3) what is learned becomes community [6, p. 15].

George Siemens presents the principles of connectivism:
– Learning and knowledge rests in diversity of opinions.
– Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources.
– Learning may reside in non-human appliances.
– Capacity to know more is more critical than what is currently known.
– Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning.
– Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill.
– Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning activities.
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– Decision-making is itself a learning process. Choosing what to learn and the meaning of incoming information 
is seen through the lens of a shifting reality [3, p. 6].

Developers of e-learning (G. Siemens) believe that the influence of the Internet and online connectedness 
of people will have implications for educational practice. The rapid development of technology and growth in 
the use of the Internet, along with mobile developments, make new and different educational structures, institutions 
and more opportunities. The online and face-to-face networks that people build throughout their lives will provide 
knowledge. Learners will be at the centre of the learning experience, rather than the teacher and the establishment. 
Learners will be of the essence in determining the content of the learning, in addition to deciding the character 
and level of communication.

Rita Kop and Adrian Hill think that the role of the teacher will not only change, but may disappear. People can 
replace a learning environment controlled by the teacher and the institution to an environment where they direct 
their own learning, find their own information, and create knowledge by engaging in networks away from the formal 
education. They still communicate with others, but their personal interests and preferences are the main drivers for 
their engagement with more knowledgeable others in their learning [7].

The problem of applying the connectivist learning theory in foreign language education has been discussed mainly 
among practicing teachers. They share their ideas and experience on the internet discussions. However, they discuss 
mainly the link between the learner and the great amount of information and draw attention to the capacity of the Inter-
net and social networks (e.g. Facebook, Twitter), communication technologies (e.g. Skype, Zoom), and highlight 
the possibility of creating networks of foreign language teachers by the means of blogs or discussion groups.

Katerina Veselá suggests that the potential of connectivist principles in foreign language education is much 
higher. The researcher believes that foreign language education should be according to the connectivist principles 
based on understanding the system. It is important for learners to be able to perceive a language not as a struc-
ture, but as a network of networks (the network of morphology connected with the networks of syntax, lexicol-
ogy, and phonology together create a network connected with the network of semantics), and then to comprehend 
the connections among the nodes within these networks [8].

According the factors that influence the strength of connections the effectiveness of learning a foreign language 
depends on:

– motivation (why I want to learn the foreign language);
– influence (we remember a word or a phrase when we repeat it eight times at average);
– creation of schemes (recognition of the language schemes and functions);
– logic (organization and structuring of language networks);
– experience (obtaining new nodes and formation of new connections among the them, practical use).
In foreign language education it is essential to decode, interpret, understand and connect a new node with the old 

ones. If we have to teach vocabulary, we should teach it in context. And here we can apple the cognitive and affec-
tive domains – cognition (using different examples for explanation), emotions (learning by songs, poems, drama).

If we refer to the connectivist principles mentioned above, we also can notice the connection between teaching 
a foreign language and connectivist learning theory:

1. Learning and knowledge rests in diversity of opinions (there are diverse meanings of words, phrases in a lan-
guage in various context as well as different language variants).

2. Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources (in teaching a foreign language 
it is important to use a variety of information resources).

3. Learning may reside in non-human appliances (e-learning uses the systems for education that work without 
a human interference).

4. Capacity to know more is more critical than what is currently known (foreign language learning is a long-life 
activity).

5. Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning (it is necessary to maintain 
and update the old nodes and create the new ones).

6. Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill (a foreign language is learnt not 
just as a group of words and phrases, it is necessary to see the connections among the language networks).

7. Currency is the intent of all connectivist learning activities (it is essential to use the current resources as 
the English language is constantly changing under the influence of modern technologies).

8. Decision-making is itself a learning process (choice is the important factor of the foreign language education. 
The learner can decide not only about the language they learn, but also, for example what field to choose in the case 
of learning a foreign language for specific purposes).

Conclusions. To sum it up, in the digital era connectivism plays an important role in the development of new 
pedagogies, where we can observe the shift from the teacher to an autonomous learner. Connectivism provides 
comprehension of learning skills and tasks needed for learners to develop. The connectivist principles worked out 
by G. Siemens can be used for teaching a foreign language.

Thus, we believe that nowadays when the conditions of studying have been changed from offline to online learn-
ing, an English language teacher has to pay attention to the principles of connectivist learning theory that empha-
sizes the contribution of the Internet technologies to the new perspectives of teaching and learning.
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Гандабура О. В. Теорія конективізму в процесі створення сучасної моделі навчання іноземних мов
Стаття присвячена використанню інформаційних та комп’ютерних технологій під час викладання іноземних мов. 

Представлено умови розвитку конективістської теорії навчання. Продемонстровано значення трьох теорій навчання 
біхевіоризму, когнітивізму та конструктивізму, які є основою для теорії конективізму.

Автор визначає навички XXI століття, а саме когнітивні компетентності, внутрішньоособистісні 
та міжособистісні компетентності. Однією з навичок XXI століття є інформаційна та ІКТ-грамотність. 
Зазначається, що вміння оцінювати інформацію стає мета-вмінням, яке слід розвивати до початку процесу навчання.

 Автор дає визначення конективізму, а саме конективізм – це теоретична база для розуміння навчання, в якій 
знання активуються через зв’язок учня з навчальною спільнотою. Це відкриває шлях до нової моделі навчання, яка 
підходить для суспільства, яке використовує засоби та методи штучного інтелекту. Навчальна спільнота – це вузол 
у мережі. Описано характер та складники поняття «мережа», поняття та значення вузлів. Є кілька факторів, що 
впливають на міцність зв’язків, наприклад, мотивація та вплив, створення схем, логіка та досвід.

У статті представлені погляди на конективізм його засновників Джорджа Сіменса та Стівена Даунса. Є вісім 
принципів конективістської теорії навчання за Дж. Сіменсом. Автор показує роль викладача та учня в теорії 
конективізму. Навчальне середовище змінюється від середовища, яке орієнтоване на вчителя, на середовище, яке 
орієнтоване на учня.

Автор показує роль принципів конективізму у навчанні іноземних мов. Зв’язок вивчення іноземних мов та теорії 
конективізму не обмежується лише використанням інформаційних технологій. Що означає викладати лексику 
в контексті, використовуючи принципи конективізму? Для студентів важливо відчувати мову не як структуру, а як 
мережу. 

Ключові слова: теорії навчання, цифрова епоха, конективістська теорія навчання, інформаційні технології, 
навички XXI століття, мережі, вивчення іноземних мов, модель навчання іноземних мов.
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РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
І ЛІТЕРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ  

НА ТЕКСТОВІЙ ОСНОВІ

У статті наведено тлумачення поняття «риторична особистість» майбутнього вчителя української мови 
та літератури як особистість, яка ефективно взаємодіє з аудиторією завдяки своїй мовленнєвій поведінці, володіє 
практичними вміннями та навичками комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в різних формах, 
сферах і жанрах мовлення. Це характеристика вчителя-майстра, педагога-професіонала. Особливо вона стосується 
майбутнього вчителя української мови і літератури, який зобов’язаний бути риторичною особистістю. 

Окреслено різні аспекти вдосконалення риторичної підготовки майбутніх вчителів української мови і літератури, 
спрямованої на різнобічний розвиток особистості та її мовленнєвої культури. Акцентовано увагу на тому, що саме 
риторика як комплексна наука, яка навчає ефективній гармонійній мовній комунікації в педагогічній сфері, сприяє успіш-
ній організації навчально-виховного процесу й формуванню риторичної компетентності майбутніх вчителів-словесників. 

Розглянуто різні аспекти вдосконалення риторичної підготовки майбутніх вчителів української мови і літератури, 
спрямованої на різнобічний розвиток особистості та її мовленнєвої культури: системний підхід до професійного ста-
новлення особистості, положення про особистість як активного суб’єкта діяльності і розвитку, теорія формування 
риторичної компетентності. Обґрунтовано, що риторична підготовка сприяє формуванню й виявленню комуніка-
тивних здібностей і якостей майбутнього вчителя української мови і літератури в процесі формування педагогічної 
майстерності, надважливою вона є саме для вчителя-словесника.

Ми запропонували завдання на текстовій основі, довівши за допомогою комплексу вправ і завдань, що залучення 
студентів до спілкування у процесі вивчення мовознавчих дисциплін сприяє ефективній риторичній підготовці майбутніх 
вчителів української мови і літератури. Особливо продуктивним є використання рольових ігор, які допомагають сформува-
ти необхідні риторичні вміння та навички. Перспективу вбачаємо у розроблені посібника вправ і завдань із практичної 
риторики, який може бути корисним студентам, аспірантам, майбутнім вчителям української мови та літератури.

Ключові слова: риторика як комплексна наука, риторична діяльність, риторична підготовка вчителя-словесника, 
риторична компетентність, завдання на текстовій основі.

Реформа освіти в Україні є складником процесів оновлення систем навчання закладів загальної середньої 
освіти й вищої школи, де концептуальними параметрами процесу навчання є особистісна та компетентнісна 
орієнтації, людиноцентризм, технологічність, рефлексивність, інтерактивність, діалогічність, мобільність, 
варіативність, а тому посилено вимоги до змісту та якості освіти. Актуальним стає потреба у розробленні 
ефективних технологій і методичних вказівок, які б сприяли всебічному розвитку здобувачів освіти, форму-
ванню у них готовності до самореалізації в умовах динамічного суспільства. 

У сучасному суспільстві особливої значущості набувають комунікативні процеси, оскільки дистанційне 
навчання зумовлює нові виклики для викладачів і студентів в умовах пандемії. Результатом риторичної під-
готовки майбутніх вчителів української мови і літератури є вміння і навички, які мають забезпечити вико-
ристання здобутого досвіду в різних навчальних і життєвих ситуаціях, у яких необхідно вміти створювати 
й реалізовувати успішний комунікативний акт, виступати перед аудиторією, спілкуватися на будь-які теми, 
незважаючи на онлайн-спілкування. 

Суспільство вимагає людей із високою мовною культурою і розвиненими риторичними вміннями, 
здібностями і можливостями, однак риторика ще не стала навчальною дисципліною, обов’язковою для 
вивчення усіма студентами. Це визначає мовленнєве спрямування дисциплін у закладах вищої освіти під 
час підготовки майбутніх вчителів української мови і літератури, зумовлює розроблення нових методик 
і формує підґрунтя для розвитку особистості майбутнього фахівця, готового до продуктивного спілкування.

Розглядаємо різні аспекти вдосконалення риторичної підготовки майбутніх вчителів української мови 
і літератури, спрямованої на різнобічний розвиток особистості та її мовленнєвої культури: системний підхід 
до професійного становлення особистості (А. Бодальов, І. Зязюн, А. Капська, М. Кузьмін, В. Ледньов, І. Лер-
нер, Б. Гершунський), положення про особистість як активного суб’єкта діяльності і розвитку (Ш. Амонаш-
вілі, С. Архангельський, А. Бойко, А. Макаренко), теорія формування риторичної компетентності (З. Бакум, 
Н. Голуб, О. Горошкіна, Н. Дика, С. Караман, О. Кучерук, Л. Мамчур, А. Нікітіна, С. Омельчук, М. Пенти-
люк, Г. Сагач, Г. Шелехова, В. Шляхова). Науковці дійшли висновку, що культура спілкування як складник 
комунікативної підготовки ґрунтується на риторичних знаннях і риторичних уміннях, які формуються як 
у процесі опанування відповідних тем, так і в процесі використання цих знань і вмінь у реальній комуніка-
тивній діяльності.

Теоретичні засади навчання риторики розробляли В. Аннушкін, Н. Голуб, М. Кохтєв, З. Курцева, Т. Лади-
женська, Л. Мацько, А. Михальська, С. Мінєєва, В. Нищета, Г. Сагач, Л. Синельникова, Й. Стернін, Я. Тара-
севич, Л. Туміна та інші. У їхніх дослідженнях обґрунтовано, що риторика стимулює мовлення студентів, 
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розвиває їхні комунікативні й розумові здібності; вивчення риторичних відомостей на заняттях української 
мови сприяє формуванню мовленнєвої креативності, культури спілкування майбутніх вчителів української 
мови і літератури.

Ознайомлення майбутніх вчителів української мови та літератури із риторикою як наукою набуває особли-
вої актуальності. Зауважимо, що протягом своєї історії риторика здобула суспільне визнання, стала наукою 
моральною й патріотичною, перетворилася на мистецтво слова й засіб реалізації особистісного потенціалу.

Мета статті – вивчення особливостей риторичної підготовки майбутніх вчителів української мови і літе-
ратури в сучасному освітньому процесі із залученням завдань і вправ на текстовій основі, що сприяє форму-
ванню риторичної компетентності.

Сучасну риторику дослідники визначають як комплексну науку, яка інтегрує змістові компоненти таких 
суміжних дисциплін: логіка, філософія, психологія, лінгвістика, літературознавство, етика, сценічна май-
стерність. Вона є мистецтвом красномовства й наукою про способи переконання та ефективні форми впливу 
на аудиторію. Риторика узагальнює прийоми, які дають змогу підготувати й виголосити виступ так, щоб 
точно й виразно донести до аудиторії думки, переконати в їхній слушності, вплинути на почуття слухачів, 
а часом і спонукати їх до певних вчинків.

Вивчення особливостей публічної діяльності педагогічних працівників доводять, що для майбутніх вчи-
телів української мови та літератури формування риторичної компетентності є важливим складником їхньої 
комунікативної компетентності. Н. Голуб вважає, що особистість вчителя тісно пов’язана з особистістю 
мовця, оратора [2]. Впровадження компетентнісного підходу на сучасному етапі розвитку освіти потребує 
розвитку риторики як науки на якісно новому рівні, формування риторичної компетентності майбутнього 
педагога з ефективним мисленням, якісним мовленням, оптимальним спілкуванням з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу (учні, батьки, колеги). 

Н. Голуб, аналізуючи питання риторичної освіти, зазначає, що тривалий час риторику ігнорували 
в системі професійної підготовки вчителя. Відсутність систематичного цілісного курсу риторики у школах 
і закладах вищої освіти призвела до помітного занепаду мовленнєвих умінь кількох поколінь, зниження 
мовленнєвої і загальної культури в суспільстві [2]. Тому актуальною проблемою сучасності є поступове від-
родження риторики як в системі української освіти, так і у суспільно-політичному житті.

Г. Сагач вважає, що перспективним шляхом ліквідації дефіциту риторичної культури вчителя як органіч-
ного складника фахової підготовки є система перепідготовки вчителів-предметників, класних керівників, 
вихователів групи подовженого дня [8].

Більшість дослідників висвітлюють у наукових розвідках риторичну діяльність як мисленнєво-мовлен-
нєву діяльність, спрямовану на створення переконуючого й дієвого слова з метою взаємодії з особистістю, 
аудиторією та позитивного впливу на неї [8]. Деякі науковці розглядають риторичну компетентність як 
складне синкретичне поняття, яке поєднує у собі, крім культури мовлення в її традиційному розумінні, певні 
аспекти культури мислення, психологічної культури, сценічної майстерності, риторичну етику, поняття про 
імідж мовця. Риторична компетентність насамперед пов’язана із рівнем тексту, зв’язного мовлення.

На думку І. Глазкової, в сучасній професійній освіті важлива риторична підготовка, оскільки формування 
коректної мовленнєвої поведінки професіоналів сфери «людина – людина» («професійних комунікаторів») 
забезпечує успіх у трудовій діяльності. Риторичний підхід у царині підвищеної мовленнєвої відповідаль-
ності є запорукою оволодіння ефективним, успішним, результативним професійним мовленням [1]. 

У сфері фахової підготовки вчителів, на думку Н. Отводенко, дуже важливе формування комунікативної 
та риторичної компетентностей, адже від цього залежить ефективність їхньої професійної діяльності [7].

Аналогічні міркування висловлює В. Нищета (опанування риторики в системі професійних дисциплін 
сприяє підвищенню професійної мотивації та рівня комунікативної й риторичної компетентностей) [6] 
та О. Кучерук (риторична освіта як запорука набуття духовно-моральних якостей необхідна у професійній 
підготовці педагога, оскільки «духовно-моральне виховання можливе лише в тому випадку, якщо учень 
бачитиме перед собою образ такого викладача, вчителя, вихователя, який може стати прикладом для наслі-
дування») [5]. У цьому контексті особливе значення мають сформовані комунікативні вміння майбутніх фахів-
ців, які забезпечують їх повноцінне існування у соціумі.

У галузі професійної підготовки вчителів-словесників риторична освіта особливо необхідна, адже 
риторика як навчальна дисципліна має трактування «як те, що суттєве для знання, діяльності та існування 
людини», про що наголошує О. Чувакін. Науковець вважає, що формування мовно-риторичної компетент-
ності у процесі навчання й виховання є украй важливим складником у підготовці майбутнього вчителя укра-
їнської мови і літератури, тому розглядати цю діяльність необхідно саме в контексті набуття педагогічної 
майстерності та піднесення національної самосвідомості, адже вчитель-словесник покликаний розв’язувати 
важливу проблему – «донести до кожної молодої людини культурні та духовні надбання українського народу, 
оживити його мовні й риторичні багатства, сприяти їх свідомому засвоєнню і використанню у власному 
мовленні» [9].

Погоджуємося з думкою Н. Дикої про те, що сучасний вчитель-словесник повинен не лише володіти 
ґрунтовними знаннями, мати сформовані вміння і навички, а й уміти застосовувати їх у професійній діяль-
ності, швидко реагувати на зміни в науці та інноваційних технологіях [4].



63

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Н. Голуб, розглядаючи риторику як розділ курсу сучасної української літературної мови, який навчає 
ефективної гармонійної мовної комунікації в педагогічній сфері, сприяє успішній організації навчально-
виховного процесу й формуванню риторичної компетентності, довела, що: 1) риторика в сучасних закла-
дах вищої освіти є необхідною передумовою для підвищення освітнього й культурного рівня студентів, 
запорукою якісно нової організації суспільних відносин і засобом утвердження пріоритету високої мовної 
культури в усіх сферах суспільного життя та державотворчої ролі української мови; 2) у центрі уваги рито-
рики як науки про ефективне, результативне спілкування постають його головні учасники – вчитель та учні, 
а ефективність педагогічного спілкування залежить від мовно-риторичної підготовки вчителя; 3) риторична 
підготовка допомагає вчителеві організувати й оптимізувати взаємодію учасників спілкування в різних ситу-
аціях як цілісний процес [2]. 

Автор розробила модель риторичного ідеалу сучасного вчителя-словесника, відповідно до якої він має 
бути особистістю та громадянином, професіоналом із комплексом здібностей, якостей і компетентностей, 
оратором і володіти риторичною, психологічною, комунікативною, українськомовною, когнітивною, інфор-
маційною, культурною, рефлексійною компетентностями та індивідуальним ораторським стилем (оригі-
нальним мовомисленням, власною мовотворчою манерою, кінесикою, мімікою, жестами, технікою мов-
лення) [2].

Залучення до спілкування у процесі вивчення мовознавчих дисциплін сприяє ефективній риторичній під-
готовці майбутніх вчителів української мови і літератури. Особливо продуктивним є використання рольових 
ігор, які дозволяють студентові відчути себе в конкретній життєвій ситуації, допомагають сформувати необхідні 
риторичні вміння та навички («Мій похід на виставку», «Я на відпочинку», «Я в ресторані»). 

Під час риторичної підготовки майбутнього вчителя-словесника велике значення мають завдання, пов’язані 
із повсякденним життям, які побудовані на відповідних комунікативних ситуаціях:

– Вам після ремонту зіпсували черевики. Побудуйте діалог із чоботарем. Запропонуйте варіанти 
одного діалогу: 1) з інтонацією впевненості; 2) невпевненості. Для кожної ситуації добирайте відповідні 
жести і міміку.

– Вам необхідно за допомогою мему створити обговорення змін у «Правописі української мови». Яким 
чином ви це зробите? Який мем і з яким текстом доберете, чому?

– Ви розповідаєте друзям про свою подорож до Італії. Яким може бути ваше комунікативне завдання?
Вважаємо найбільш цікавими й ефективними такі завдання: як оратору складати текст промови або рито-

ричний текст? що необхідно знати ораторові про партитуру промови? що передбачає елоквенція? які мовні 
й мовленнєві помилки погіршують враження від промови? Іноді мовленнєву ситуацію підказує життя, події 
в закладі вищої освіти, професійній комунікації, наприклад:

– використовуючи світлини, зроблені під час університетського заходу та інших цікавих подій, спро-
буйте відтворити атмосферу події, зображеної на знімку, оцінити поведінку учасників у певних обстави-
нах. Зверніть увагу на те, як поза, вираз обличчя, жести свідчать про душевний стан людини в конкретній 
ситуації. Оформіть текст як запис у щоденнику. Який жанровий різновид запису ви оберете? Чому?

Пропонуємо завдання на текстовій основі для роботи в групах. Завдання кожній групі – скласти текст із 
одним словом, використовуючи його якомога більше разів. Наведемо уривок складеного тексту: Чи знаєте 
ви людину, яка б нічого не чула про жалюзі? Жалюзі подобається усім. Влітку жалюзі приховує кімнату чи 
офіс від яскравого сонця. …

Для ілюстрації теоретичних положень статті наведемо кілька завдань: 
1. Прочитайте прислів’я про спілкування. Розкрийте значення кожного з них. Поміркуйте, якщо викорис-

тати подані прислів’я як заголовки доповідей, хто може бути їхнім адресатом?
Язик голову збереже; хто ясно думає, той ясно говорить; менше говори – більше вчуєш; сказане слово – 

срібло, а мовчання – золото; від красних слів язик не відсохне; не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, 
що говориш; який привіт, такий і одвіт; який «добрий день», таке і «добре здоров’я»; красне слово – золо-
тий ключ; тепле слово ліпше, ніж готові гроші.

2. Поясніть значення висловів. Якою темою вони об’єднані? Чому, на вашу думку, в українській мові так 
багато фразеологізмів зі словом голова? Чи можуть такі вислови бути використані як заголовки до промов? 
Обґрунтуйте свою думку.

Викинути з голови, голова обертом, втрачати голову, хоч кіл на голові теши, як сніг на голову, капустяна 
голова, щоб тебе у жито головою, що голова, то розум, сам собі голова.

Риторична підготовка сприяє формуванню й виявленню комунікативних здібностей і якостей майбут-
нього вчителя української мови і літератури в процесі формування педагогічної майстерності, тому над-
важливою вона є саме для вчителя-словесника. Педагогічну майстерність сучасних вчителів-словесників і її 
складники варто розглядати не лише крізь призму педагогіки, а й у вимірі концептуальних засад риторики 
й педагогічної риторики, процесів риторизації освітнього простору закладів середньої освіти та закладів 
вищої освіти за відповідними спеціальностями, процесів формування комунікативної й риторичної компе-
тентностей студентів-філологів. Емпатійне слухання, мова зовнішнього вигляду вчителя, навчально-мов-
леннєва ситуація, пояснювальне мовлення вчителя, невербальна поведінка, стилі педагогічного спілкування, 
педагогічні жести, педагогічний голос, педагогічний діалог, комунікативна діяльність і комунікативний 
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потенціал педагога – усі ці складники є предметом вивчення як педагогіки (педагогічної майстерності), так 
і риторики (педагогічної риторики) [2].

Нині риторика перетворюється на спосіб існування ідентичності, яка «виявляє себе для-Іншого». Це 
необхідно розуміти майбутньому вчителеві, метою якого є виховання й збагачення учня, його особистості, 
яка має замислюватися про власне мовлення, про його правильність, про слова й смисли, чому сприяти-
муть риторичні знання й розуміння того, як побудована комунікація, комунікативний акт, взаєморозуміння 
між співрозмовниками. Майбутній вчитель української мови та літератури зобов’язаний цілеспрямовано 
вивчати теорію й практику застосування у мовленні виражальних риторичних засобів на рівні академічного 
знання (як компонент теоретичної готовності до здійснення професійної діяльності) і професійно-педагогіч-
них умінь (як компонент практичної готовності до здійснення професійної діяльності). 

Риторична підготовка сприяє засвоєнню вміння розпізнавати недозволені вербальні й невербальні мов-
леннєві виверти, які небажані й навіть неприпустимі у педагогічному мовленні. Риторична підготовка 
є ґрунтом для формування риторичної особистості майбутнього вчителя-словесника, що доведено у науко-
вих працях Н. Голуб, Н. Дикої, В. Нищети, О. Чувакіна, Г. Сагач та інших.

На нашу думку, риторична особистість майбутнього вчителя української мови та літератури – особис-
тість, яка ефективно й оптимально впливає на аудиторію та взаємодіє з нею завдяки своїй мовленнєвій 
поведінці, володіє практичними вміннями та навичками комунікативно виправдано користуватися мовними 
засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення. Це характеристика вчителя-майстра, педагога-про-
фесіонала. Особливо вона стосується майбутнього вчителя української мови і літератури, який зобов’язаний 
бути риторичною особистістю.

Отже, педагогічна майстерність сучасного вчителя української мови і літератури базується на його про-
фесійній компетентності в усіх сферах педагогічної діяльності й володінні зовнішньою та внутрішньою 
педагогічними техніками як професійним інструментом, а рівень його комунікативної вправності залежить 
від риторичної підготовки, яка сприяє формуванню риторичної компетентності, що є ознакою майстерності 
і професіоналізму. 

Вважаємо, що перспективним є дослідження питання риторичної підготовки вчителів-словесників у кон-
тексті нашої наукової праці, оскільки їхню риторичну освіченість, яка є результатом професійної освіти 
й самоосвіти, ми розглядаємо як запоруку успішності педагогічної діяльності.

Висновки. З огляду на зазначене вище можна дійти висновку, що риторична підготовка майбутнього 
вчителя української мови і літератури потребує освіченої особистості, формування в неї професійно зна-
чущих знань і вмінь, здатності до новаторства, творчості, самореалізації. Враховуючи зазначені вище точки 
зору, пропонуємо таке визначення: риторична компетентність вчителя української мови та літератури – здій-
снення публічної, двосторонньо спрямованої взаємодії, здатність будувати монологічну, діалогічну, полі-
логічну мовленнєві діяльності, коли людина чи аудиторія розглядаються промовцем не як об’єкти впливу, 
а як суб’єкти риторичної взаємодії. Мета такої діяльності полягає в досягненні взаєморозуміння та співро-
бітництва, гармонізації суб’єкт-суб’єктних відносин, а переконання розглядається не як самоціль, а як засіб 
досягнення ефективності комунікації.

Перспективу вбачаємо у розроблені посібника вправ і завдань із практичної риторики, який може бути 
цікавим студентам, аспірантам, майбутнім вчителям української мови та літератури.
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Horobets S. I. Rhetorical training of future teachers of Ukrainian language and literature with the help of tasks on 
a text basis, as an object of theoretical analysis in pedagogical practice

The article interprets the concept of «rhetorical personality» of the future teacher of Ukrainian language and literature as 
a person who effectively and optimally influences and interacts with the audience through his speech behavior, has practical 
skills and communicative use of language in various forms, areas and genres of speech – a characteristic of a master teacher, 
a professional teacher. And this is especially true for the future teacher of Ukrainian language and literature, who is obliged to 
be a rhetorical person. 

Various aspects of improving the rhetorical training of future teachers of Ukrainian language and literature aimed 
at the diverse development of personality and speech culture are outlined. Emphasis is placed on the fact that rhetoric, as a com-
plex science that teaches effective harmonious language communication in the pedagogical field, contributes to the successful 
organization of the educational process and the formation of rhetorical competence of future teachers of vocabulary.

Various aspects of improving the rhetorical training of future teachers of Ukrainian language and literature aimed 
at the diverse development of personality and its speech culture, namely: a systematic approach to professional development 
of personality, the position of personality as an active subject of activity and development, the theory of rhetorical competence. 
It is substantiated that rhetorical training promotes the formation and identification of communicative abilities and qualities 
of the future teacher of Ukrainian language and literature in the process of formation of pedagogical skills and it is very impor-
tant for a teacher-vocabulary.

We have proposed a text-based task and proved by a set of exercises and tasks that are involving students to the communi-
cation during the study of linguistics that contributes to effective rhetorical training of future teachers of Ukrainian language 
and literature, especially productive is the use of role-playing games that help to create necessary rhetorical skills. We see 
perspective in the development og manual with exercises and tasks of practical rhetoric, which can serve students, graduate 
students and future teachers of Ukrainian language and literature.

Key words: rhetoric as a complex science, rhetorical activity, rhetorical training of a teacher-vocabulary, rhetorical com-
petence, tasks on a text basis.
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ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ

Питання підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі медицини набуває особливої актуальності під час пан-
демії Сovid-19. Досвід Китаю в підготовці бакалаврів медичної галузі є цікавим для вітчизняної медичної системи 
освіти з огляду на необхідність вдосконалення такої підготовки в Україні. У дослідженні визначено особливості під-
готовки бакалаврів у галузі медицини в університетах КНР. 

Було вивчено та проаналізовано програми підготовки бакалаврів медичної галузі таких університетів Китаю, 
як Пекінський університет китайської медицини, Далянський медичний університет, Центральний Південний уні-
верситет, Хуачжунський університет науки і технології, Медичний університет Хебей, Університет традиційної 
китайської медицини Шаньдун, Гуандунський фармацевтичний університет, Гуанчжоуський університет китай-
ської медицини, Університет Сямень, Тяньцзіньський університет традиційної китайської медицини тощо. Вста-
новлено, що бакалаврські програми підготовки фахівців у галузі медицини передбачають 70% обов’язкових кредитів, 
10 % – факультативних, 15 % – загальноосвітніх та 5 % – кредитів з клінічної практики. Після успішного складання 
кредитів з курсів студенти в університетах Китаю проходять випускне клінічне стажування тривалістю 50 тиж-
нів. Визначено, що основними цілями підготовки бакалаврів у галузі медицини є формування у студентів розуміння 
основних напрямів сучасних наукових досліджень, розвиток науково-дослідницьких здібностей, прагнень до про-
фесіоналізму і здобуття високої кваліфікації лікаря, вмінь і навичок у клінічній роботі підготовки до професійної 
діяльності у медичних закладах; формування чіткого розуміння наукової та медичної експертизи з попередньою 
клінічною компетентністю; розвиток комунікативних навичок, критичного мислення; формування здатності до 
самонавчання, становлення навичок, необхідних для навчання впродовж життя та вміння працювати в команді, 
розвиток командного духу клініциста; закладення необхідної основи для навчання після закінчення університету 
та практики у різних системах охорони здоров’я.

У статті обґрунтовано, що в програмах та навчальних планах медичних закладів освіти Китаю вже на рівні бака-
лаврату передбачені наукові дослідження майбутніх лікарів. Студенти розвивають здатність критично оцінювати 
наявні знання, технології та інформацію і застосовувати їх у дослідженнях, практичній роботі під час навчальних 
клінічних практик і професійної діяльності після закінчення університету.

Ключові слова: медична освіта, бакалавр у галузі медицини, професійна компетентність, досвід Китаю, підготов-
ка лікарів.

П’ята пленарна сесія 18-ї конференції Центрального комітету Китаю, що відбувалася в 2015 році (the Fifth 
Plenary Session of the 18th Central Committee Conference) підняла вирішення питання «Здорового Китаю» на 
національний стратегічний рівень. Нині у КНР проводиться політика в галузі охорони здоров’я, спрямована 
на профілактику захворювань як рушійну силу в покращенні політики в галузі охорони здоров’я з викорис-
танням новітніх досягнень як у західній, так і в традиційній китайській медицині. У Плані охорони здоров’я 
(The Health China 2030 Plan) в Китаї вказується, що ядром стратегії здорового Китаю є нова політика, що 
базується на доброму здоров’ї та медичній практиці.

Китай запроваджує систему багаторівневої медичної освіти в підготовці лікарів, яка передбачає надання 
альтернативного нижчого рівня підготовки медичних працівників і відома як фельдшерна система. Китай-
ські вчені Чі-Руї Сі та Ченсян Тан у дослідженні «Багаторівнева система медичної освіти та її вплив на ринок 
медичних послуг – китайський звіт Флекснер» (The multi-tiered medical education system and its influence on 
the health care market – China’s Flexner Report) стверджують, що географічний розподіл лікарів з різною осві-
тою у країні неоднаковий. Вони доводять, що високоосвічених лікарів частіше наймають великі лікарні, що, 
своєю чергою, сприяє розвитку системи охорони здоров’я госпітальних центрів у Китаї, оскільки пацієнти 
вибирають великі лікарні для обстеження і лікування у хороших лікарів [1].

У дослідженні «Наміри міграції азіатських та африканських студентів-медиків, які здобули освіту в Китаї: 
поперечне дослідження» (Migration intentions of Asian and African medical students educated in China: a cross-
sectional study) китайські дослідники Вень Лі та Гонг Сан визначили, що міжнародні студенти-медики, які 
здобули освіту в Китаї, є потенційним ресурсом робочої сили в галузі охорони здоров’я не лише для своїх 
країн, але й для країн-реципієнтів. Висновки вчених дають важливу інформацію щодо планування розподілу 
робочої сили у галузі охорони здоров’я для урядів відповідних країн [2].

Важливим джерелом вивчення освітньої системи Китаю є праці китайських дослідників Л. Чжао, Р. Ван, 
Ч. Сінь, Ц. Чень, Ч. Лі, Дж. В. Холсінгер-молодший, С. Ма та українських науковців Н. Мирончук, В. Мум-
ладзе, С. Гала, Р. Іщенко, Д. Манько та інших.

Проблемам якісної медичної підготовки у ЗВО України присвячені праці О. Афанасюк, І. Барало, В. Горо-
вого, В. Бахнівського, Ю. Шушковської, Т. Беднарчик, М. Беднарчик та інших. Різні аспекти розвитку вищої 
медичної освіти за кордоном досліджено в працях О. Паламаренко, Н. Мукан, О. Блавт. 

Прагнення вивчити досвід підготовки бакалаврів у галузі медицини в університетах Китаю як однієї 
з провідних країн у сфері вищої медичної освіти з метою його екстраполяції на медичну бакалаврську 
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освіту в ЗВО України зумовило дослідження питання підготовки бакалаврів у галузі медицини в універ-
ситетах Китаю.

Мета дослідження – визначити особливості підготовки бакалаврів у галузі медицини в університетах 
Китаю.

Програми підготовки бакалаврів у галузі медицини пропонують 27 університетів Китаю, серед яких 
такі як: Пекінський університет китайської медицини (Beijing University of Chinese Medicine), Далянський 
медичний університет (Dalian Medical University), Центральний Південний університет (Central South 
University), Хуачжунський університет науки і технології (Huazhong University of Science and Technology), 
Медичний університет Хебей (Hebei medical university), Університет традиційної китайської медицини 
Шаньдун (Shandong University of Traditional Chinese Medicine), Гуандунський фармацевтичний універси-
тет (Guangdong Pharmaceutical University), Гуанчжоуський університет китайської медицини (Guangzhou 
University of Chinese Medicine), Університет Сямень (Xiamen University), Тяньцзіньський університет тра-
диційної китайської медицини (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine) тощо. Наприклад, реформа 
Західнокитайської школи охорони здоров’я (West China School of Public Health) у галузі профілактичної 
медицини базується на «Основних вимогах освіти в галузі громадського здоров’я» (Public Health Education 
Basic Requirements).

Ступінь бакалавра у галузі медицини в Китаї здобувається за бакалаврською програмою підготовки, 
яка мінімально триває п’ять років навчання у закладах вищої освіти. Програми підготовки бакалаврів 
у галузі медицини включають різні дисципліни. Дослідники Лі Чжао, Руйоу Ван, Чунгуо Сінь, Цюань Чень, 
Чуньян Лі, Джеймс В. Холсінгер-молодший і Сяо Ма у праці «Аналіз навчальної програми для студентів 
превентивної медицини в Китаї: Західнокитайська школа громадського здоров’я: Тематичне дослідження» 
(Analysis of the Preventive Medicine Undergraduate Curriculum in China: The West China School of Public Heath 
Experience: A Case Study) визначають, що китайська бакалаврська програма у галузі медицини складається 
з п’яти частин: базові курси громадського здоров’я (basic public health courses), базові медичні курси (basic 
medical courses), клінічні курси (clinical courses), фундації громадського здоров’я/профілактичної медицини 
(public health/preventive medicine foundations), а також професійні курси (professional courses) та курси прак-
тики (practice courses) [5].

Бакалаврськими програмами з підготовки фахівців у галузі медицини в університетах Китаю передба-
чено приблизно 70 % обов’язкових кредитів, 10 % – факультативних, 15 % – загальноосвітніх та 5 % – кре-
дитів з клінічної практики. Після завершення курсів студенти мають пройти випускне клінічне стажування 
тривалістю 50 тижнів протягом дев’ятого та десятого семестрів (останній навчальний рік). Бакалаври пови-
нні отримати 35 кредитів із загальноосвітніх курсів за вибором та 4 кредити із загальноосвітніх курсів за 
вибором, таким чином, 2 кредити із соціальних та гуманітарних наук та 2 кредити з мистецтва та мови.

Програма бакалавра у галузі медицини в університетах Китаю включає початкову, базову теорію західної 
та китайської медицини та професійну та навчальну практику. Студенти повинні отримати у середньому 
180 кредитів, пройти 50 тижнів стажування та скласти всі іспити, щоб отримати ступінь бакалавра меди-
цини. Клінічна практика триває 10 тижнів і організована протягом шостого семестру. Студенти зосеред-
жуються на практиці внутрішньої медицини та акупунктури. Стажування перед отриманням диплома бака-
лавра триває 50 тижнів і організоване протягом дев’ятого та десятого семестрів. Для майбутніх бакалаврів 
медичної галузі практика під час стажування включає внутрішні курси, курси хірургії, гінекології, педіа-
трії, голковколювання та припалювання, медичного масажу, ортопедії та травматології та інші асистентські 
курси. Також студенти чергують і практикують у різних відділеннях лікарень.

Підготовка бакалаврів у галузі медицини передбачає практичні курси, які включають клінічну практику, 
практикум охорони здоров’я та основи. Практичний зміст зосереджується на трьох таких напрямах, як: клі-
нічні навички, професійні навички охорони здоров’я та підготовка наукових досліджень. В університетах 
Китаю час практикуму для бакалаврів, який безпосередньо пов’язаний з набуттям студентами професійних 
навичок з охорони здоров’я, є недовготривалим. Однією з цілей проведення бакалаврського проєкту є під-
готовка студентів до розуміння основних процесів наукових досліджень та розвитку їхніх науково-дослід-
ницьких здібностей.

Форми навчання за бакалаврською програмою підготовки фахівців у галузі медицини в університетах 
Китаю базуються на лекційному, лабораторному та практичному підходах. Студенти мають можливість здо-
бути міцну основу з теоретичних знань, що є базою для розвитку практичного потенціалу. Великий акцент 
робиться на теоретичних знаннях у бакалаврських програмах підготовки медпрацівників, який обов’язково 
пов’язаний із реальною практикою. Навчання бакалаврів медичної галузі в Китаї передбачає розвиток твор-
чих дослідницьких та практичних навичок, що формують дослідницьку компетентність. Бакалаврські про-
грами з підготовки фахівців у галузі медицини дотримуються «Основних вимог в галузі охорони здоров’я», 
якими передбачено 37 пунктів розвитку компетентностей, поділених на шість розділів: 1) професіоналізм, 
тобто свідоме становлення, зміцнення та підтримання цінностей лікаря; 2) медична основа (вивчення відпо-
відного способу використання базових медичних знань); 3) здоров’я населення (вивчення потреб населення, 
яке обслуговується, та формування глибокого розуміння соціально-екологічної моделі здоров’я); 4) управ-
ління охороною здоров’я та соціальна мобілізація (розуміння сучасних концепцій управління, знань та нави-
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чок та усвідомлення належного використання ресурсів, пов’язаних зі здоров’ям); 5) управління інформацією 
(правильне збирання та використання різних типів медичної інформації та застосовування її на практиці);  
6) наукові дослідження (здатність критично оцінювати наявні знання, технології та інформацію та застосо-
вувати їх у професійній діяльності та дослідженнях) [5].

На основі аналізу науково-педагогічної літератури та бакалаврських програм і навчальних планів універ-
ситетів Китаю встановлено, що основними концептуальними поняттями в підготовці фахівців у галузі меди-
цини є «теоретично обґрунтовані мультинавички, вища якість, практичний досвід» [3]. Наприклад, Шан-
хайський медичний коледж при університеті Фудана (Shanghai Medical College Fudan University) пропонує 
стажування для бакалаврів медичної галузі у 11 афілійованих лікарнях; після першого курсу теоретичного 
навчання із загальних та гуманітарних наук студенти посилюють свою академічну конкурентоспроможність 
шляхом інтеграції базової підготовки з медицини з клінічними навичками та дослідницькими можливос-
тями протягом наступних 4 років [3]. 

У праці «Радіологічна освіта в Китаї» (Radiology Education in China) група дослідників (Є Ілейн Ванг, 
Менгфей Лю, Лонг Джин, Метью П. Лунгрен, Ларс Дж. Грімм, Зівей Чжан, Чарльз М. Максфілд) акцентує 
увагу, що ортопедія, хірургія, офтальмологія та кардіологія є одними з найбільш конкурентоспроможних 
спеціальностей в університетах Китаю, але радіологія не вважається надто конкурентоспроможною спеці-
альністю [4]. Серед основних курсів для бакалаврів медичної галузі в університетах КНР є анатомія людини, 
гістологія та ембріологія, клітинна біологія, регіональна анатомія, біохімія, фізіологія, медична генетика, 
медична імунологія, фізіологія шляхів, патогенна мікробіологія, патологія, фармакологія, соціальна меди-
цина, медична етика, біостатистика, гігієна, клінічна фармакологія, клінічна епідеміологія, судова медицина 
та токсикологія, фундаментальні теорії традиційної китайської медицини, діагностика традиційної китай-
ської медицини, фармакологія традиційної китайської медицини та інші.

Цікавим є той факт, що відмінники мають можливість короткострокового міжнародного стажування 
за обміном. Отже, ступінь бакалавра у галузі медицини здобувається студентами у разі успішного завер-
шення кредитів та отримання оцінки в клініці або лікарні під час стажування. Лише після затвердження 
Сенатом університету (The Senate of the University) ступінь бакалавра присвоюється студенту у тому 
разі, якщо він виконав та відповідає вимогам, передбаченим планом навчання за програмою протягом 
певного періоду, дотримувався положень університету та повернув усе позичене університетське майно 
та обладнання. 

Основними цілями програм підготовки бакалаврів у галузі медицини є: розвиток професіоналізму для 
висококваліфікованих лікарів, готових для професійної діяльності у медичних закладах; формування чіт-
кого розуміння наукової та медичної експертизи з попередньою клінічною компетентністю; розвиток кому-
нікативних навичок, критичного мислення; формування здатності до самонавчання та розвиток навичок, 
необхідних для навчання впродовж життя, та вміння працювати в команді, розвиток командного духу клі-
ніциста; закладення необхідної основи для навчання після закінчення університету та практики у різних 
системах охорони здоров’я. 

Програмою підготовки бакалаврів у галузі медицини в Китаї передбачаються як західні, так і китай-
ські дисципліни в підготовці фахівців медичної галузі. Дослідницько-лабораторний підхід, який лежить 
в основі підготовки бакалаврів, передбачає, що під час практичних занять студенти розвивають клінічні 
навички протягом перших років навчання, але вже з клінічною базою, щоб підготувати їх до успіш-
ної кар’єри. Під час аналізу програм підготовки бакалаврів у галузі медицини в університетах Китаю 
встановлено, що основним підходом у розробці бакалаврських програм є компетентнісний підхід, який 
передбачає не тільки клінічні знання, але й оволодіння навичками відносин між лікарем та пацієнтом, 
що лежить у центрі уваги багатьох китайських дослідників-педагогів та ЗВО Китаю. Навчання бака-
лаврів у галузі медицини базується на доказовій медицині (evidence-based medicine), що передбачає 
спілкування між резидентами та пацієнтами, стосунки між лікарем та пацієнтом. Китайські медичні 
заклади вищої освіти також навчають бакалаврів китайської традиційної медицини (Chinese traditional 
medicine) та давніх медичних методик, таких як акупунктура. Це сприяє розширенню розуміння студен-
тів про китайську традиційну медицину. Китай адаптував кращий світовий досвід підготовки лікарів, 
але зберіг свої давні традиції.

Як висновок слід відзначити, що вдосконалення вітчизняної медичної підготовки бакалаврів у галузі 
медицини на основі досвіду Китаю передбачає розроблення механізмів акредитації освітніх програм для 
підготовки бакалаврів та методичних рекомендацій щодо вдосконалення освітніх програм для підготовки 
бакалаврів у галузі медицини у співпраці з досвідченими лікарями-практиками та лікарями-дослідниками 
та забезпечення механізмів реалізації міжнародного стажування та ротації студентів у галузі медицини.

Дослідження не претендує на всебічне розв’язання всіх проблем підготовки бакалаврів у галузі меди-
цини. До перспективних напрямів досліджень доцільно віднести вивчення особливостей медичної освіти 
лікарів у країнах Європейського простору вищої освіти; проблеми підготовки викладацького складу в під-
готовці лікарів; запровадження комп’ютерних технологій у підготовці фахівців медичної галузі; питання 
етики лікарів; розвиток дистанційного навчання фахівців медичної галузі; розбудову системи студентського 
стажування та медичної практики.
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Dudina O. V. Training of bachelors in medicine at Chinese universities
The issue of training highly qualified specialists in medicine becomes especially relevant during the Covid-19 pandemic. 

Chinese experience in training bachelors in medicine is relevant to the domestic medical education system, given the need to 
improve such training in Ukraine. The study identifies the peculiarities of training bachelors in medicine at Chinese universities.

There are Bachelor’s degree programs in medicine in Chinese universities, such as Beijing University of Chinese Medicine, 
Dalian Medical University, Central South University, Huazhong University of Science and Technology, Hebei Medical Uni-
versity, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou University 
of Chinese Medicine, Xiamen University, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine and etc. It is established that bach-
elor’s programs of training specialists in the medicine provide 70 % of mandatory credits, 10 % of optional, 15 % of general 
education and 5 % of credits in clinical practice. After successfully completing course credits, students at Chinese universities 
undergo a 50-week graduate clinical internship. It is determined that the main goals of bachelors in medicine training are for-
mation of students’ understanding about the main directions of modern research; development of research abilities, strivings to 
professionalism and obtaining high qualification of a doctor, skills and abilities in clinical work of preparation for professional 
activity in medical institutions; the formation of a clear understanding of scientific and medical expertise with prior clinical 
competence; development of communication skills, critical thinking; formation of the ability to self-study, the formation of skills 
necessary for lifelong learning and the ability to work in a team, the development of the team spirit of the clinician; laying 
the necessary foundation for postgraduate study and practice in health systems.

The article defines that the programs and curricula of Chinese medical universities at the bachelor’s level provide for 
research by future doctors. Students develop the ability to critically evaluate existing knowledge, technology and information 
and apply it in research, practical work during educational clinical practices and professional activities after graduation. 
After the analysis of bachelor’s degree programs in medicine at Chinese universities, it was found that the main approach in 
the development of bachelor’s degree programs is a competency-based approach that involves not only clinical knowledge but 
also mastering the skills of doctor-patient relationships.

Key words: medical education, bachelor in medicine, professional competence, Chinese experience, doctors training.
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РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор статті порушує актуальну для сучасної вітчизняної методики викладання української літератури у вищих 
навчальних закладах проблему реалізації рефлексивно-діяльнісного підходу до підготовки майбутніх учителів української 
літератури у сучасних умовах. Зосереджує увагу на важливості формування активності, самостійності, ініціативності 
здобувачів освіти в процесі як теоретичної, так і практичної підготовки. Обґрунтовано застосування діяльнісного підходу 
під час організації освітнього процесу. Ефективними для реалізації діяльнісного підходу є активні групи методів – забезпе-
чення умов вільного вибору, випереджальна самостійна робота, самоаналіз навчальної діяльності, визначення власних поми-
лок і труднощів, формування професійних навичок шляхом занурення у професійну діяльність, самовизначення, взаємодія 
на засадах партнерства тощо. Стверджено, що в організації навчального процесу не досить лише враховувати здібності 
і можливості здобувачів освіти, а опиратися на них і максимально сприяти розвитку і вдосконаленню їх. Засвоєння навчаль-
ного матеріалу розглядаємо як двосторонній процес, результатом якого є здобуття базових знань і формування на їх основі 
умінь і навичок здобувачів освіти, важливими є способи діяльності, що самостійно вибрані кожним студентом. Детально 
описано методи і прийоми формування рефлексійних умінь і навичок, зокрема спостереження, індивідуальні бесіди, анкету-
вання, тестування, анкета-рефлексія, самоаналіз і самооцінка власної діяльності, власних станів, відповіді на конкретні 
запитання, які спонукають рефлексувати. Названі прийоми роботи дають можливість викладачу мати зворотний зв’язок 
зі студентом, а студенту – можливість поміркувати про себе, про свою діяльність, про свій вибір тощо. Під час система-
тичного використання названих методів і прийомів викладач може простежити динаміку змін, які відбулися зі студентом. 

У статті доводиться, що реалізація рефлексивно-діяльнісного підходу до методичної підготовки майбутніх учи-
телів української літератури пробуджує у студентів активність, розвиває навички самоконтролю, сприяє пошуку 
шляхів самовдосконалення як особистісного, так і професійного, що загалом формує здатність усвідомлювати, які 
стоять перед ними завдання, аналізувати свої досягнення і недоопрацювання, моделювати траєкторію власного про-
фесійного розвитку і становлення. 

Ключові слова: методи, діяльність, діяльнісний підхід, рефлексія, рефлексивні уміння і навички, професійна діяль-
ність, освітній процес.

В умовах реформування вітчизняної освіти утвердилася нова освітня парадигма, яка базується на пріори-
теті особистості, її інтересів, нахилів і потреб, що своєю чергою розширила академічну свободу навчальних 
закладів. Унаслідок цього виникло багато різних видів навчання, які створили певні умови вибору кожним 
студентом власної освітньої траєкторії із багаточисельності можливих навчальних пропозицій. Однак самі 
умови не вирішують у цілому питання розвитку освітніх потреб особистості, а лише забезпечують можли-
вість для задоволення уже сформованих потреб.

Практика роботи у закладі вищої освіти засвідчує, що не завжди студент, визначившись із майбутньою 
професією, свідомо й активно включається у процес фахового становлення, як теоретичної, так і практичної 
підготовки, а також виховання себе як особистості активної, мобільної, із гнучким розумом і умінням при-
лаштовуватися до сучасних мінливих умов життя у соціумі та конкуренції на ринку праці. 

Як потрібно організувати навчально-виховний процес підготовки майбутніх учителів-словесників, щоб 
сформувати у них активне та свідоме ставлення до навчально-професійної діяльності, виходячи із позицій 
самостійного життєвого і професійного вибору? Які підходи для вирішення окресленої проблеми можуть 
виявитися найбільш ефективними? 

Проблема професійної підготовки майбутніх учителів-словесників привертає увагу сучасних учених. 
О. Семеног присвятила низку своїх праць проблемі формування культуромовної особистості майбутніх учи-
телів української мови і літератури. Л. Базиль розробляє питання формування літературознавчої компетент-
ності майбутніх учителів-словесників. М. Ячменик досліджує проблему застосування засобів медіаосвіти 
у професійній діяльності майбутніх учителів української мови і літератури. О. Кучерук розглядає проблему 
формування технологічної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури, а також 
окреслює шляхи її поетапної реалізації у контексті лінгвометодичної підготовки в умовах сучасного освіт-
нього закладу. Проблемі формування професійної компетентності присвячені праці Н. Голуб, М. Пантелюк, 
С. Карамана, В. Сидоренко та ін. Незважаючи на значний інтерес сучасних учених до проблем підготовки 
майбутніх учителів у закладах вищої освіти, питання залишається невирішеним і потребує обґрунтування. 

Мета статті – розкрити сутність діяльнісного підходу до підготовки майбутніх учителів української літе-
ратури, окреслити методи і прийоми формування рефлексивних навичок студентів.

Як відомо, в основу нових Державних освітніх стандартів покладено компетентнісний, особистісно зорі-
єнтований і діяльнісний підходи. Сучасний студент педагогічного університету повинен не лише теоретично 
бути готовий до їх реалізації, а й мати сформовані практичні уміння і навички. Діяльнісний підхід – спря-
мованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці 
здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини у соціумі, професійну самореа-
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лізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти [1]. В основу діяльнісного підходу 
до навчання покладено принцип діяльності, а це означає, що здобувач освіти не отримує знання у готовому 
вигляді, а здобуває їх самостійно, усвідомлюючи при цьому зміст інформації, а також форми і шляхи опа-
нування її, самостійно їх вибирає і вдосконалює. Виходячи із цього, можемо стверджувати, що реалізувати 
діяльнісний підхід в освіті можливо через застосування активних методів навчання, які нині розробляють 
О. Пометун, Т. Ремех, С. Смирнова та ін. Активні методи навчання – це способи активізації навчально-піз-
навальної діяльності студентів, які спонукають їх до активної розумової і практичної діяльності в процесі 
опанування матеріалу, коли активним є не лише викладач, а й студенти [2]. «Активність особистості – здат-
ність людини до свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетво-
рення нею навколишнього середовища і самої себе на основі засвоєння нею багатств матеріальної і духовної 
культури. Активність особистості проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. Активність осо-
бистості – активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості, послідовному відстоюванні 
своїх поглядів, ініціативності, діловитості, психологічній настроєності на діяльність» [3, с. 21]. 

Моделюючи діяльнісний підхід до підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, ми виби-
раємо активні групи методів – забезпечення умов вільного вибору, випереджальну самостійну роботу, само-
аналіз навчальної діяльності, визначення власних помилок і труднощів, формування професійних навичок 
шляхом занурення у професійну діяльність, самовизначення, взаємодія на засадах партнерства тощо. Орга-
нізовуючи навчальний процес, не досить лише враховувати здібності і можливості здобувачів освіти, треба 
опиратися на них і максимально сприяти розвитку і вдосконаленню їх. Засвоєння навчального матеріалу 
розглядаємо як двосторонній процес, результатом якого є здобуття базових знань і формування на їх основі 
умінь і навичок, важливими є способи діяльності, самостійно вибрані кожним студентом. 

 Надання свободи вибору майбутнім учителям української літератури, на наш погляд, особливо корисно, 
оскільки сприяє створенню умов для розвитку професійної підготовки, зокрема готовність здобути систему 
знань, умінь і навичок і творчо їх використовувати в професійній діяльності і самоосвіті; кваліфіковано 
і незалежно вирішувати професійні задачі, самостійно формулювати проблеми, вибирати способи і шляхи 
їх вирішення; самостійно моделювати і коригувати свою навчальну і професійну діяльність; вибирати най-
більш ефективні для конкретної педагогічної ситуації шляхи вирішення; здійснювати саморефлексію для 
подальшого професійного, творчого розвитку і соціалізації особистості.

 Надання свободи вибору важливо і у виховному аспекті майбутніх учителів, оскільки сприяє розвитку 
активності у професійному становленні, розвитку пізнавальних інтересів, творчих здібностей, формуванню 
ставлення до інших членів соціуму як до найвищої цінності, умінню оцінювати свої індивідуальні здібності 
і можливості, проявляти ініціативність, самостійність, реалізовувати особистісний потенціал. 

Свободу вибору розуміємо як вільний вибір кожним здобувачем освіти варіантів засвоєння змісту навчаль-
ного матеріалу, форм навчальних занять і контролю, методів і прийомів навчання, що становить освітнє серед-
овище; свобода вибору – це можливість вибрати найбільш значущі саме у цей період, у цей час, у цій ситуації 
для кожного окремого студента способи навчальної діяльності, під час яких можуть бути максимально задіяні 
його здібності, можливості, власний досвід, що забезпечить найвищу результативність у професійній підго-
товці, розвитку активності, самостійності, ініціативності і креативності. В умовах змішаного і дистанційного 
навчання студент може самостійно вибрати і платформу, на якій йому буде зручно працювати і навчатися, 
комунікувати із викладачем і студентами. Так, лекції і практичні заняття пропонуємо проводити на платформі 
Zoom чи Google Meet. Підготовку до практичних, семінарських занять, лабораторних робіт, виконання інди-
відуальних завдань пропонуємо фіксувати на платформі Google Classroom, обмінюватися важливою інформа-
цією на інтерактивних ресурсах Lino чи дошці Padlet. При цьому окремі студенти віддають перевагу корпора-
тивній електронній пошті, скайпу та телефонному відеозв’язку через Messenger чи Viber.

 Здобувачам вищої освіти може бути надана свобода вибору змісту (навчальних дисциплін, які близькі за 
тематикою розділів, тем, ключових питань, списку навчальної основної й додаткової літератури); форм навчаль-
них занять (лекція, лекція-діалог, лекція удвох, інтерактивна лекція, лекція-візуалізація; семінар, семінарсько-
практичне заняття, лабораторне заняття, колоквіум; екскурсії, диспути, конференції, різні види ділових і іміта-
ційних ігор тощо; методів навчання (проблемні, частково-пошукові, дослідницькі, самостійної роботи, творчі 
роботи, проєктне навчання, різні види комунікації, письмові відповіді чи есе, підготовка і захист рефератів, 
індивідуальна чи групова, колективна робота тощо); форм проміжного (тести, поточне оцінювання, контрольні 
роботи тощо) та підсумкового контролю (екзаменаційні білети, співбесіда, захист проєктів, накопичувальна 
система балів тощо). Моделюючи завдання за вибором, викладач повинен самостійно розробити технологію 
навчання з урахуванням специфіки дисципліни, особливостей контингенту студентів, визначити її ефективність 
шляхом спостережень, бесід чи анкетування здобувачів освіти, рефлексії, контрольно-корекційних завдань.

Під час спостереження викладачу доцільно враховувати такі факти: емоційне налаштування і реакцію сту-
дентів на запропоновані завдання (виконують із задоволенням, спокійно чи негативно, емоційно позитивно 
налаштовані, байдужі); рівень підготовленості до вибору (невпевненість, нерозуміння, низка запитань, спокій 
і самовладання, стриманість тощо) і рівень самостійності під час вибору (повна чи за втручання інших осіб); 
рівень пізнавальної активності і вольових зусиль (зацікавлення, виникнення низки пізнавальних запитань, 
бажання висловити свою думку із цього приводу, взяти участь у дискусії, вибір більш складних завдань, дове-
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дення до логічного кінця взятих на себе зобов’язань, бажання відмітитися, отримати схвалення від викладача 
тощо); рівень активності кожного студента порівняно з одногрупниками. Під час бесіди зі студентами бажано 
визначити їх ставлення до змісту навчальної дисципліни (чи є зацікавлення навчальним предметом, якщо 
не показує інтересу, то в чому причина байдужості); ставлення до методів, які забезпечують свободу вибору 
(позитивне, негативне, розуміння, відкидання чи заперечення, байдужість), з урахуванням усвідомлення їх; 
налаштування на предмет чи конкретну тему змістового модуля, окреме завдання для індивідуальної чи само-
стійної роботи (заповзятість та ентузіазм, байдужість, відчуття страху, невпевненість, стан спокою і врівнова-
женості); труднощі, які виникають у студентів під час опрацювання теми чи виконання завдання (у викорис-
танні термінології, у фактичному обсязі навчального матеріалу, у здатності перенести зміст опрацьованого 
навчального матеріалу на себе особисто чи на сучасність) під час вибору запропонованих методів і прийомів, 
ставленні до вибору форм і системи проміжного, рубіжного і підсумкового контролю.

Під час виконання студентами завдань з рефлексії власної діяльності викладачу важливо визначити, чи 
співпадає оцінка студентом своєї підготовленості з результатами роботи, який рівень самооцінки (адекватна, 
завищена чи занижена) і ступень самокритичності (наявний, відсутній, здійснюється за вказівкою викладача 
чи інших учасників навчального процесу).

Спостереження за зміною активності студентів у зв’язку із наданням свободи вибору бажано здійснювати 
систематично, результати фіксувати під час запитань, завдань рефлексивного характеру, проявів певної пове-
дінки, контрольних зрізів знань та вмінь. Рефлексивно-діяльнісний підхід до фахової підготовки майбутніх 
учителів української літератури передбачає вивчення і врахування особистого досвіду студентів, сприймання 
їх як суб’єкта навчання, а не як об’єкта; прагнення створити на заняттях атмосферу довіри і взаємоповаги.

 Для вивчення власного досвіду доцільно використовувати такі прийоми, як спостереження, індивіду-
альні бесіди, анкетування, тестування. Це забезпечить можливість викладачу з’ясувати рівень теоретичної 
підготовленості кожного студента, його уявлень про майбутню професію і різні види діяльності, чому віддає 
перевагу в житті і навчанні, особистісні установки і прагнення.

Використання окреслених прийомів вимагає від викладача уміння швидко і гнучко перебудуватися під 
час навчальної діяльності, наголошувати на важливості та практичній цінності змісту дисципліни, на його 
значущості для професійної підготовки.

Залучення майбутніх учителів української літератури до рефлексії – дуже важливий аспект у фаховій під-
готовці. Рефлексія – процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів, усвідомлення власної 
діяльності, самооцінювання й оцінювання інших, самоінтерпретація й інтерпретація інших. «Рефлексивне мис-
лення розглядають як одну з важливих умов усвідомлення, критичного аналізу і конструктивного вдосконалення 
власної діяльності. Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до своєї діяльності є результатом освоєння 
(інтеріоризації) нею соціальних відносин між людьми. На основі взаємодії з іншими людьми, прагнучи зрозуміти 
думки і дії іншого, людина виявляє здатність рефлексивно поставитися до себе» [4, с. 299]. Рефлексивні уміння 
і навички сприяють розвитку і підвищенню рівня активності особистості студентів під час освітнього процесу. 
Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів значно підвищує їх загальний інтелектуальний рівень, сприяє 
формуванню критичного мислення [5]. Реалізуючи зазначений етап роботи зі студентами, пропонуємо їм згадати, 
виокремити та осмислити основні компоненти, етапи, види діяльності, зокрема її зміст, тип, проблеми, шляхи 
вирішення, одержані результати. Викладачу необхідно створити такі умови, щоб студенти відрефлексували те, 
про що дізналися, що відкрили для себе, які виникли заперечення чогось, запитали у себе, що для них це означає, 
як змінює попередні уявлення чи життєві принципи, як вони зможуть це використовувати у своїй подальшій піз-
навальній чи практичній діяльності. За структурою рефлексія складається із фіксації того, що відбулося; виокрем-
лення почуттів і думок від отриманого досвіду; перспектив чи планів на майбутнє. Із цією метою використовуємо 
такі прийоми роботи, як: анкета-рефлексія, самоаналіз і самооцінка власної діяльності, власних станів, відповіді 
на конкретні запитання, які спонукають рефлексувати. Анкетування дає можливість викладачу мати зворотний 
зв’язок зі студентом, а студенту – можливість поміркувати про себе, про свою діяльність, про свій вибір тощо. Під 
час повторного анкетування можна простежити динаміку змін, які відбулися зі студентом. Так, можуть відбутися 
зміни у мотивації, у ставленні, можуть з’ясуватися причини позитивних чи негативних результатів. Рефлексія не 
повинна бути лише вербальною, це можуть бути схеми, графіки, зорові опори, карти тощо. 

Цей метод допоможе студентам навчитися бачити свою діяльність з різних сторін, під різним кутом. 
Вони повинні насамперед оцінити і власний рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу, а також 
спланувати чіткі етапи його подальшого опрацювання і засвоєння, доречним буде і зіставлення чи порів-
няння свого сприйняття інформації із розумінням і поглядами на неї інших, інколи під впливом оцінки 
інших учасників виконання проєкту студенти змінюють свої попередні позиції. В умовах дистанційного 
навчання доступними для майбутніх учителів української літератури стали відеоматеріали, вебінари, які 
проводять як учителі-практики, так і вчені-методисти на платформах «На урок», «Всеосвіта», «Едера» тощо. 
Аналізуючи роботу спеціаліста, студентам легше буде перейти до аналізу своєї роботи під час практики. 
Для більшої ефективності пропонуємо на перших етапах різні алгоритми, пам’ятки, щоб засвоїти порядок 
і послідовність розумових операцій. Труднощі під час організації рефлексивних умінь і навичок виникають 
якраз на початковому етапі, коли цей вид діяльності ще новий і незвичний. Важливо, щоб результати носили 
позитивний характер і студент переживав ситуацію успіху. Активно на цьому етапі застосовуємо метод 
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«Рефлексивна бесіда», що передбачає обговорення проблеми у колі. Студентам після виконання вправи 
пропонувалося дати відповідь на низку запитань: З якою метою виконали цю вправу? Яке ставлення і які 
почуття ви пережили, виконуючи її? Чого нового ви навчилися чи не навчилися під час виконання завдання? 
Чи потребуєте ви додаткової консультації і чого б хотіли навчитися? Які свої вміння і навички ви вдало 
використали, а яких умінь і навичок вам не вистачило? Треба зазначити, що не завжди студенти бувають 
відкритими і активно відповідають на запропоновані запитання. Незважаючи на це, рекомендуємо вправу 
використовувати, оскільки спостерігали динаміку і більшу розкутість у разі частого виконання її.

Більш об’єктивними і поміркованими проявляють себе здобувачі освіти під час виконання письмових 
індивідуальних вправ на цьому етапі, наприклад, «Аркуш самооцінювання». Заздалегідь викладачем роз-
робляється заготовка-шаблон у вигляді таблиці, куди треба вписати відповіді. Запитання бажано пропо-
нувати відкриті, тобто такі, які спонукають давати більш розлогу і детальну відповідь. Оскільки це аркуш 
персональної самооцінки, то необхідно вписувати свої прізвище, ім’я. Зміст запитань залежить від змісту 
і видів діяльності, які були представлені у конкретній вправі. Наприклад, що викликало під час виконання 
вправи позитивні (негативні) емоції? Що вам удалося найбільш вдало, що би зробили по-іншому? Що для 
вас залишилося незрозумілим і над чим хотіли ще попрацювати у майбутньому?

Висновки. Отже, реалізація рефлексивно-діяльнісного підходу до методичної підготовки майбутніх 
учителів української літератури у вищому навчальному закладі пробуджує у студентів активність, розви-
ває навички самоконтролю, сприяє пошуку шляхів самовдосконалення як особистісного, так і професій-
ного, що загалом формує здатність усвідомлювати, які стоять перед ним задачі, аналізувати свої досягнення 
і недоопрацювання, моделювати траєкторію власного професійного розвитку і становлення.
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Diatlenko T. I. Implementation of reflection-activity approach to the methodical preparation of the future teacher 
of Ukrainian literature

The author of the article raises the issue of implementation of a reflective-activity approach to the training of future teachers 
of Ukrainian literature in modern conditions, which is relevant for modern methods of teaching Ukrainian literature in high-
er educational institutions. Focuses on the importance of forming activity, independence, initiative of students in the process 
of both theoretical and practical training. The application of the activity approach during the organization of the educational 
process was substantiated in that article. Active groups of methods are effective for the implementation of the activity approach – 
providing conditions of free choice, advanced independent work, self-analysis of educational activities, identification of own 
mistakes and difficulties, formation of professional skills by immersion in professional activity, self-determination, interaction 
on partnership basis. The author says that during the educational process, it is not enough just to take into account the abilities 
and capabilities of students, but it is important to rely on them and maximally promote their development and improvement. 
Learning of educational material is considered as a two-way process, the result of which is the acquisition of basic knowledge 
and the formation on the basis of skills and abilities of students, important are the methods of activity independently chosen 
by each student. Methods and techniques for the formation of reflective skills are described in detail, including observation, 
individual interviews, questionnaires, testing, questionnaire-reflection, self-analysis and self-assessment of their own activities, 
their own states, answers to specific questions that encourage reflection. These methods of work give the teacher the opportunity 
to have feedback from the student, and the student has the opportunity to reflect on themselves, their activities, their choices 
and more. During the systematic use of these methods and techniques, the teacher can trace the dynamics of changes that have 
happened with the student. The article argues that the implementation of a reflective-activity approach to the methodological 
training of future teachers awakens students, develops self-control skills, helps to find ways of self-improvement, both personal 
and professional, which generally forms the ability to model the trajectory of their own professional development and formation.

Key words: methods, techniques, activities, activity approach, reflection, reflective skills, professional activity, educational 
process.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

На сучасному етапі розвитку суспільства, трансформації суспільної свідомості спостерігається перехід від «спо-
живацького» ставлення до довкілля у бік активнодіючої екогуманістичної позиції, природо доцільної діяльності. Еко-
центрична парадигма як певна теоретико-методологічна модель дає змогу наповнити освітній процес сукупністю 
ідей, поглядів, мотивацій, що висвітлюють екологічну сторону буття, а саме практику оптимальних стосунків у діаді 
«природа – людина».

Важливою умовою досягнення якості професійної діяльності є високий рівень розвитку екологічної компетент-
ності педагога, який дозволяє ґрунтовно та ефективно здійснювати екологічне виховання дітей в умовах закладів 
дошкільної освіти, формувати ключовий складник екологічної вихованості – екологічно доцільну поведінку як способу 
життя. Гостроту цього завдання підкреслює та зумовлює стратегія і тактика сталого розвитку суспільства.

У статті подано результати аналізу підходів учених щодо обґрунтування сутності поняття «екологічно доціль-
на поведінка», його наукового статусу. Обґрунтовано актуальність виховання екологічної особистості, провідним 
структурним новоутворенням якої є сформована екологічно доцільна поведінка. Охарактеризовано сутність таких 
базових понять еколого-педагогічної теорії, як «екологічна поведінка», «екологічно доцільна поведінка», «екологічно 
мотивована поведінка». 

Наголошено, що зміни поглядів на взаємодію природи і людини у попередні десятиліття зумовили переосмислення 
сутності та спрямованості майже всіх елементів екологічного тезаурусу і виокремлення головної тенденції екологіч-
ного виховання – виховання екологічно доцільної поведінки особистості. Вивчення сутності і змісту вказаного семан-
тичного ряду є теоретико-методологічним підґрунтям подальшого дослідження. 

Проблематика цієї статті має своєчасний та актуальний характер, що підтверджується діяльністю міжна-
родних організацій, які сприяють екологізації освіти, і документами нормативно-правового забезпечення екологічної 
освіти України.

Ключові слова: поведінка, екологічна поведінка, доцільно екологічна поведінка, екологічно мотивована поведінка, 
екологічний вчинок.

Екологічна якість життя на екологічно вигідних і довгострокових засадах – нагальна потреба сучас-
ної світової спільноти. У стратегію сталого розвитку мають бути гармонійно вписані освіта, виховання 
та навчання дітей та молоді, що висуває принципово нові вимоги до спрямованості та методології науково-
педагогічних досліджень. 

Проблема екологічної освіти та екологічного виховання дошкільників є досить актуальним напрямом 
у дошкільній педагогіці, із самого початку цей напрям розгортався у контексті формування пізнавальних інтер-
есів до природи, первинних знань про неї, визначення обсягу доступних природознавчих знань та особливостей 
їх формування на етапі дошкільного дитинства, а надалі – у контексті пошуку та експериментального обґрун-
тування адекватного змісту, найбільш оптимальних умов, засобів, методів і прийомів виховання турботли-
вого, гуманного, мотиваційно-ціннісного та практико-діяльнісного ставлення до природи та оточення, засво-
єння вмінь та навичок екологічно грамотної та доцільної поведінки у природному середовищі (Г. Бєлєнька, 
О. Білан, Н. Віноградова, Н. Гавриш, О. Гончарова, Н. Горопаха, В. Грецова, В. Димова, В. Зебзеєва, Г. Земцова, 
О. Зикова, І. Комарова, Н. Кондратьєва, Н. Кот, Н. Лисенко, Л. Макарова, Т. Маркова, Г. Марочко, В. Мар-
шицька, С. Ніколаєва, Н. Пермякова, З. Плохій, А. Прокопова, Н. Рижова, П. Саморукова, Н. Яришева). 

Метою статті є аналіз результатів дослідження сутності поняття «екологічно доцільна поведінка дітей 
дошкільного віку».

Останніми роками у теорії та практиці дошкільної освіти спостерігається інтеграція її гуманістичної 
та екологічної функцій: у центрі освітнього процесу не просто дитина з її потребами, інтересами, ціннос-
тями, смислами, а проблема забезпечення її соціально-екологічного розвитку в умовах засвоєння способу 
партнерської взаємодії з природним середовищем її життєдіяльності. У цьому контексті варто зробити 
перегляд науково-практичних підходів, що склалися до визначення сутності екологічного виховання дітей 
дошкільного віку, та дослідити тенденції його трансформації під впливом реалій сьогодення, визначити, яке 
місце в екологічному полі посідає проблема виховання екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного 
віку, як тлумачиться сам феномен екологічно доцільної поведінки дитини-дошкільника.

Відповідальність системи освіти за формування екологічно-ціннісного ставлення до світу, визначення 
світоглядно-моральної позиції кожного в цьому світі роблять ще більш актуальними проблему вибору стра-
тегії і тактики екологічної освіти та виховання дітей, розуміння сутності глибинних змін, що відбуваються 
у невпинному русі від організації природоохоронної діяльності до природо доцільної, починаючи з дошкіль-
ного віку. 

Змістово-цільова сутність та структура базового поняття екологічного виховання дошкільників, його 
педагогічна трансформація презентована у багатьох наукових дослідженнях (Г. Бєлєнька, Н. Глухова, О. Гон-



75

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

чарова, Н. Горопаха, Н. Кот, Н. Лисенко, В. Маршицька, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Пустовіт, Н. Рижова, 
П. Саморукова, Т. Серебрякова). Узагальнюючи результати наукового доробку, простежимо, як у науковому 
дискурсі представлено змістово-цільовий компонент зазначеного поняття. Аналіз визначень доводить, що 
єдиного тлумачення цього поняття немає, що зумовлюється різними дослідницькими позиціями науковців. 
Поєднує їх підходи застосування методологічних вимог до розв’язання проблем екологічної освіти та еко-
логічного виховання, які обґрунтовані у працях С. Дерябо, С. Глазачева, А. Захлєбного, І. Звєрєва, М. Мої-
сеєва, І. Суравегіної, В. Ясвіна та ін. 

Дослідження екологічного термінологічного поля підводить до розуміння сутності базового поняття 
«екологічне виховання» як системи компонентів, що описують і пояснюють природу цього педагогічного 
явища на рівні перетинання горизонтальних (на рівні наукового опису) і вертикальних структур (на рівні 
наукового пояснення). Горизонтальний вимір екологічного виховання, окрім визначення, характеризується 
функціонуванням його родових вивідних понять: мета, завдання, зміст, форми, методи і прийоми, засоби, 
результат (тобто підсистема понять). Зміст цих дефініцій дає змогу найбільш повно осягнути внутрішню 
структуру (ядро) базового поняття у взаємозумовленій сукупності та відношеннях його елементів. Верти-
кальний вимір розкриває внутрішні механізми процесу екологічного виховання, його основні закономір-
ності та принципи. Усі ці позиції дають змогу визначити категоріальний статус і сутність досліджуваного 
нами поняття «екологічно доцільна поведінка дошкільників». 

Звернемо увагу і наведемо поширені приклади опрацьованих визначень екологічного виховання як базо-
вого (загального) поняття, що подано у державних документах, довідковій літературі та науковому доробку, 
які охоплюють різні його аспекти: 

– формування системи поглядів, переконань, які базуються на загальнолюдських нормах і законах роз-
витку природи, сприяння тісному взаємозв’язку майбутніх громадян із вирішенням конкретних екологічних 
проблем, цілеспрямоване систематичне засвоєння учнями знань про взаємодію людини та природи [3];

– формування в людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої відповідальності за діяль-
ність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням навколишнього природного середовища, упевненості 
в необхідності дбайливого ставлення до природи, розумного використання її багатств [6, с. 119]; 

– система впливу на членів суспільства для формування екологічної культури, гуманності, науково 
обґрунтованого ставлення до природи на основі національних і загальнолюдських цінностей [1, с. 31]; 

– формування у людей потреби в бережливому ставленні до природи й розумному використанні її 
багатств у своїх інтересах та інтересах майбутніх поколінь [2, с. 81];

– послідовність етапів навчально-виховної діяльності, спрямованої на формування основоположних 
якостей екологічно вихованої особистості, досягнення особистістю вищого рівня екологічної вихованості, 
що передбачає опанування системою наукових знань, умінь, поглядів, переконань та активного дієвого став-
лення до навколишнього середовища [7];

– організований та цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу і сус-
пільство, поглядів та переконань, що забезпечують становлення відповідного ставлення молоді до природи, 
реальним показником якого є практичні дії дітей та молоді стосовно природного середовища, що відповіда-
ють нормам людської моральності [4].

Отже, у наведених визначеннях міститься не лише опис певних елементів, що є необхідними та достат-
німи для розуміння сутності цього терміна, вони уособлюють також і мету, і проміжні завдання, і навіть 
результат. Виокремлення тих чи інших структурних елементів, на нашу думку, можна пояснити позиціями 
вчених, з огляду на які вони тлумачать сутність зазначеного поняття (філософська, соціальна, культуроло-
гічна, педагогічна позиції). Загальне визначення поняття екологічного виховання можна представити таким 
чином: це система безперервного, цілеспрямованого та послідовного формування екологічного світогляду, 
екологічної свідомості, екологічного мислення, екологічної етики, екологічної поведінки і загалом екологіч-
ної культури особистості на різних вікових етапах її становлення та життєдіяльності.

Згідно з «Концепцією екологічної освіти в Україні», складовими компонентами екологічної освіти є еко-
логічні знання, екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика. А найголовнішим завданням 
екологічної освіти є формування екологічної культури всіх верств населення. Мета екологічного виховання 
досягається в єдності з розв’язанням таких завдань, як: формування системи знань про екологічні проблеми 
сучасності та шляхи їх вирішення; формування мотивів, потреб і звичок екологічно доцільної поведінки 
і діяльності, здорового способу життя; розвиток системи інтелектуальних і практичних умінь з вивчення, 
оцінки стану і поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості; розвиток прагнення до активної 
діяльності з охорони та відтворення природи [3]. 

Ці положення конкретизуються у визначенні компонентів (базових понять) екологічного виховання 
дошкільників з посиланням на вік та соціальну ситуацію розвитку сучасного дошкілля і представлені у низці 
державних документів, програмно-методичному забезпеченні та сучасному науковому доробку.

Як свідчать наукові джерела, поняття екологічної освіти нині розглядається у дуже широкому сенсі, бо 
охоплює всі ланки: і суто предметну сферу, і основні компоненти (напрями) екологічної освіти, і еколо-
гічне виховання дітей дошкільного віку в тому числі. Сучасні дослідники доводять, що екологічне вихо-
вання дошкільників є унікальною, специфічною та пріоритетною ланкою безперервної екологічної освіти. 
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Її специфіка та унікальність визначаються фізіологічними, психологічними та соціальними особливостями 
дошкільного дитинства, що враховується в обґрунтуванні та структуруванні змісту освіти, виборі відпо-
відних технологій екологічного виховання. Пріоритетність зумовлюється сенситивністю та сприятливістю 
цього вікового етапу в опануванні основ екологічної культури; потенційні можливості цієї початкової ланки 
не можна упускати. Дошкільне дитинство – це той феномен, який виявляє себе у часі та просторі пізнання 
цінностей природи та соціуму, опануванні гуманних способів взаємодії людини та природи, у розгортанні 
власної культуротворчої діяльності.

Звернемо увагу ще на той факт, що останнім часом науковцями введено термін «проекологічна освіта 
дошкільників», однак він чітко не дефініційований і розкривається у світлі викликів часу як процес залу-
чення дитини-дошкільника до участі в охороні довкілля шляхом формування основ її екологічного мис-
лення та способів гуманного ставлення до природи, у якому визначальним стане гасло: «Не Я і природа, 
а Я – це природа» [5]. Учені вважають, що відповідальне ставлення до довкілля повинне посісти чільне 
місце у системі індивідуальних цінностей особистості, що першооснови відповідальності за скоєні вчинки, 
практичні вміння та навички природоохоронної діяльності треба закладати у дошкільному віці. У цьому 
контексті автори наголошують, що треба зосереджувати увагу на освіті, яка формує позитивне ставлення 
дитини до природи і заохочує її до проекологічної діяльності в умовах сім’ї, закладу дошкільної освіти тощо 
[5, с. 18–19].

Загалом, учені висловлюють думку про те, що екологічне виховання дітей дошкільного віку поєднує 
три взаємозумовлені процеси. Це освіта, виховання та розвиток, що спрямовані на формування екологічної 
культури особистості, практичного та духовного досвіду взаємодії з природою, її збереження та відтворення. 
У роз’ясненні сутнісних ознак екологічного виховання науковці акцентують увагу на емоційно-ціннісних, 
інтелектуальних, активних і практичних компонентах. Якщо не брати до уваги окремі розбіжності, мету еко-
логічного виховання дошкільників визначають у науковому дискурсі як формування початків (основ) еколо-
гічної культури, розвиток таких її складників, як екологічна свідомість, екологічне мислення та екологічна 
діяльність. У конкретизованому вигляді мета розвивальної екологічної освіти дітей дошкільного віку роз-
кривається у відповідних завданнях: розвиток стійких пізнавальних інтересів, мотивів, потреб до вивчення 
природи; опанування системи екологічних знань, умінь та навичок; формування на цій основі позитивного 
досвіду емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля та конструктивної взаємодії з ним, спрямо-
ваних на виховання основ екологічно доцільної поведінки дитини як особистісного новоутворення. 

Зміст сучасної екологічної дошкільної освіти представлено у документах, які регламентують та скерову-
ють загалом діяльність українського дошкілля. У наукових джерелах зміст екологічного виховання у струк-
турно-предметному вигляді розкривається через сукупність і взаємозв’язок таких компонентів, як пізна-
вальний, ціннісний та діяльнісний. Пізнавальний: доступні наукові знання про природу і життя, природні 
об’єкти, явища, екосистеми, місце та роль людини в природі, взаємодія природи і соціуму, способи піз-
нання природи. Ціннісний: екологічно ціннісні орієнтації (гармонія, благодійність, здоровий глузд, моральні 
цінності, краса, відповідальність тощо). Діяльнісний: орієнтація і психологічна готовність особистості до 
екологічних практик (трудова діяльність, ігрова діяльність, спостереження, експериментування, природо-
охоронна діяльність, природодоцільна діяльність). У конструюванні змісту освіти враховуються базові 
характеристики особистості дитини-дошкільника, що включають екологічний компонент як віддзеркалення 
очікуваних результатів. Зміст екологічного виховання у сукупності всіх його складників конкретизовано 
у чинних програмах дошкільної освіти у руслі настанов Базового компонента дошкільної освіти (2012). Зау-
важимо, що проблема стереотипів, властивих антропоцентричній парадигмі, у змісті програм розв’язується 
через перегляд та переосмислення потреб сталого розвитку суспільства і сучасного екологічного поля у бік 
реалізації ідей екоцентричної парадигми (наприклад, перехід від споживацької ідеології до партнерської 
взаємодії з довкіллям). Виокремимо положення, що, на думку Н. Рижової та Н. Кот, мають стати принципо-
вим концентром екологічного виховання: людина – частина природи; міра речей – унікальність життя; узго-
дження потреб людини з екологічними цінностями та вимогами; повага до всіх форм життя, причому весь 
освітній процес дошкільного закладу, всі види діяльності дитини та дорослого мають бути просякнутими 
екоморальними цінностями.

Висновки. Незважаючи на різнобічність і поліструктурність у тлумаченні сутності екологічного вихо-
вання на рівні його мети, завдань та змісту, на розмаїття позицій та авторських напрямів, усі вони доводять 
очевидність негативної тенденції, що наявна в освітньому полі, пов’язаної із протиріччям між деклара-
цією екоцентричних засад і реальним їх втіленням у практиці екологічної освіти дошкільників, між інте-
лектуально-пізнавальним насиченням цього процесу та практичним формуванням емоційно-почуттєвої, 
мотиваційно-моральної та поведінкової сфери дошкільника. Розуміння сутності, механізмів, компонентів 
(складників) екологічного виховання у їх взаємозумовленому зв’язку дає змогу досягати певних успіхів 
у психолого-педагогічному супроводі екологічного розвитку особистості, формуванні екологічної свідо-
мості та еколого-доцільної поведінки.

У контексті глобальної економічної кризи та парадигми сталого розвитку суспільства загострюється 
необхідність нагального розв’язання цих протиріч, і цілком закономірно у науковому колі і серед освітян 
досить активно використовуються і досліджуються на рівні теорії і практики поняття «екологічна пове-
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дінка», «природо доцільна поведінка», «екологічно мотивована поведінка», «екологічно доцільна поведінка 
дошкільників». 

Отже, аналіз різних підходів до дослідження сутності екологічної освіти та екологічного виховання дово-
дить, що їх еволюція відбувається у контексті поглиблення та уточнення уявлень про їх якісні характерис-
тики у контексті сучасних екологічних вимірів, визнання системоутворювальної ролі екологічного виховання 
в умовах сталого розвитку суспільства шляхом гуманітаризації природознавчого знання та акцентування на 
поведінково-діяльнісному (вчинковому) складнику екологічно вихованої особистості. 
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Ivanchuk S. A. The essence of the concept of ecologically appropriate behaviour of children of preschool age
At the present stage of development of society, the transformation of public consciousness, there is a transition from «con-

sumer» attitude to the environment towards an active eco-humanistic position, the nature of appropriate activities. Ecocentric 
paradigm as a certain theoretical and methodological model allows to fill the educational process with a set of ideas, views, 
motivations that illuminate the ecological side of life, namely the practice of optimal relations in the dyad «nature – man». 

An important condition for achieving the quality of professional activity is a high level of environmental competence 
of the teacher, which allows thorough and effective environmental education of children in preschool education, to form a key 
component of environmental education – environmentally friendly behaviour as a way of life. The urgency of this task is empha-
sized and determined by the strategy and tactics of sustainable development of society. 

The article presents the results of the analysis of scientists’ approaches to substantiate the essence of the concept of environ-
mentally sound behaviour, its scientific status. The urgency of education of ecological personality is substantiated, the leading 
structural new formation of which is the formed ecologically expedient behaviour. The essence of such basic concepts of eco-
logical and pedagogical theory as ecological behaviour, ecologically expedient behaviour, ecologically motivated behaviour is 
characterized. 

It is emphasized that changes in views on the interaction of nature and man in previous decades have led to a rethinking 
of the essence and direction of almost all elements of the ecological thesaurus and highlight the main trend of environmental 
education – education of environmentally sound behaviour. The study of the essence and content of this semantic series is a the-
oretical and methodological basis for further research. 

The issues of this article are timely and relevant, as evidenced by the activities of international organizations that promote 
the greening of education, and documents of regulatory and legal support of environmental education in Ukraine. 

Key words: behaviour, ecological behaviour, expedient ecological behaviour, ecologically motivated behaviour, ecological 
act.



78

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

УДК 37.091.2:796(477)
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.17

Івегеш А. В.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості діяльністі спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю Украї-
ни в сучасних умовах, зумовлених ключовими завданнями навчально-виховного процесу, що спрямовані на формуван-
ня фізично та психічно здорової особистості, яка прагне досягати значних результатів у спортивній діяльності, 
а також набувати нових загальноосвітніх знань щодо різних галузей науки.

Проведено загальний огляд функціонування спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю в Україні. 
Визначено їхні специфічні особливості, які зумовлені періодом створення установ, навчальними планами, що у них 
використовуються, методичним забезпеченням, викладацьким складом.

Здійснено теоретико-методичний аналіз умов організації та реалізації навчально-виховного процессу і спортивно-
тренувальної діяльності в інтернатних закладах спортивного профілю, узагальнено особливості адаптації вихованців 
до умов інтернатного закладу, охарактеризовано особливості середовища інтернатного закладу спортивного профілю. 

Вказано, що дитячо-юнацький спорт відіграє значну роль у житті суспільства загалом та кожної людини зокре-
ма, оскільки спортивна діяльність забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, сприяє створенню необхідних 
умов для їхнього повноцінного навчання, виховання, оздоровлення та відпочинку. У навчальних закладах спортивного 
профілю здобувачі освіти не лише набувають певних знань, а ще й виробляють власні навички дотримання найважли-
віших принципів здорового способу життя, що позитивно впливає на формування свідомого суспільства, яке дбає про 
своє здоров’я, а також про стан навколишнього природного середовища.

Доведено, що перевага спортивно-тренувальної діяльності в інтерактивних навчальних закладах спортивного про-
філю призводить до зміни системи цінностей вихованців.

Ключові слова: навчальні заклади спортивного профілю, освітня діяльність, ліцей, дитячо-юнацький спорт, вихо-
ванці інтернатних закладів спортивного профілю.

Останніми роками істотно активізувалася увага органів державного управління до системи фізичного 
виховання школярів і студентів, діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної май-
стерності, центрів олімпійської підготовки, навчальних закладів резервного спорту, ліцеїв-інтернатів спор-
тивного профілю тощо [4]. 

Однією з найважливіших ланок в системі профільного навчання є спеціалізовані інтернатні спортивні 
заклади (училища олімпійського резерву, вищі училища фізичної культури, ліцеї-інтернати спортивного 
профілю тощо). За час своєї діяльності (перші такі заклади були створені в середині 60-х років ХХ ст.) 
вони зарекомендували себе як ефективна форма підготовки спортсменів високого класу. В них створено 
потужну матеріально-спортивну базу, сконцентровано висококваліфікований тренерсько-викладацький 
персонал, гармонійно поєднано навчально-виховну та спортивну діяльність, розроблено сучасні методики 
спортивного вдосконалення юних спортсменів, до мінімуму зведено соціальні негативні фактори. Сьогодні 
ці заклади є найбільш ефективними в системі підготовки спортсменів високого класу та висококваліфікова-
них фахівців з фізичного виховання, фізичної та психологічної реабілітації засобами фізичної культури [10].

Теоретико-методичний аналіз наукової літератури свідчить, що значна увага приділяється вивченню окре-
мих сторін навчально-тренувального та організаційно-методичного процесу в інтернатних закладах спор-
тивного профілю, зокрема: організаційно-управлінські аспекти діяльності закладів (Л. Логинова, С. Родак, 
С. Стадник); методика, зміст та організація відбору у спорті (М. Комарова, О. Рубано ва, О. Шинкарук); удо-
сконалення навчального та тренувального процесів (А. Андросова, В. Асеєв, Р. Гречаник, В. Нікітушкін, 
С. Шинкарь); вплив тренувальних навантажень на здоров’я юних спортсменів (М. Хорошуха); система вихов-
ної роботи в закладах (І. Гуслистова, А. Тіняков); культурно-просвітня діяльність у закладах (О. Чигирин).

Зі становленням та розвитком системи спорту в Україні як незалежній, самостійній державі зазнали істот-
них змін механізми організаційного, управлінського, матеріально-технічного, фінансового, кадрового забез-
печення, теоретико-методичного забезпечення розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту. При цьому 
наукові здобутки вітчизняних учених радянського періоду, які активно працювали в цій галузі (Б. Ашмарин, 
В. Бальсевич, В. Волков, А. Гужаловський, Л. Матвєєв, В. Філін, Н. Фомін та ін.), безперечно не втратили 
своєї наукової цінності. Відзначимо також фундаментальні праці сучасних українських теоретиків: М. Була-
тової, Л. Волкова, О. Демінського, Т. Круцевич, Г. Максименка, В. Платонова, Л. Сергієнка та ін.

Діяльність навчальних закладів спортивного напряму досліджували у своїх наукових працях О. Вацеба, 
В. Мудрик, А. Нестерова, Г. Путятіна, С. Родак, Н. Середа, висвітлюючи історію їх виникнення, напрями 
діяльності, особливості нормативно-правового та фінансового забезпечення, проблеми та перспективи роз-
витку в сучасних ринкових умовах. Автори наголошують на тому, що дитячо-юнацький спорт відіграє осо-
бливу роль у житті суспільства та окремої дитини, бо спортивна діяльність забезпечує розвиток фізичних 
здібностей вихованців, створює необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного 



79

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовки спортивного резерву для збірних 
команд України, набуття навичок здорового способу життя [1]. 

Разом із тим недостатньо розробленими сьогодні є наукові дослідження з питань діяльності (функціону-
вання) інтернатних закладів, зокрема ліцеїв спортивного профілю.

Мета дослідження – на основі аналізу теорії і практики спортивної підготовки молоді визначити специ-
фіку діяльності навчальних закладів спортивного профілю в минулому і сучасних умовах.

Дослідження виконано на теоретико-аналітичному рівні. Основними дослідницькими методами були 
порівняльний аналіз, синтез, спостереження, вивчення досвіду діяльності навчальних закладів спортивного 
профілю.

З історії питання
Дитячо-юнацький спорт має багату історію і традиції. Аналіз і узагальнення зарубіжного досвіду провід-

них країн світу свідчить, що розвиток дитячо-юнацького спорту базується на міжнародному та національ-
ному законодавстві про спорт. Основними міжнародними документами слід вважати Міжнародну хартію 
фізичного виховання і спорту (1978р.), а також Спортивну хартію Європи (1992 р.) [2].

Перші загальноосвітні школи-інтернати спортивного профілю в Радянському Союзі з’явилися ще 
в 1966 р. Цього ж року в Україні у м. Києві створено Республіканську загальноосвітну школу-інтернат спор-
тивного профілю, яка підпорядковувалася безпосередньо Міністерству народної освіти УРСР. У 1971 р. 
створено обласні загальноосвітні школи-інтернати спортивного профілю у містах Харкові, Львові, Вороши-
ловграді (тепер Луганськ), потім у Дніпропетровську (тепер Дніпро), Києві (міська), Броварах, Миколаєві, 
Харкові (№ 2), Херсоні тощо [5].

Практика роботи спортінтернатів у часи Радянського Союзу свідчить про те, що основним недоліком 
у їхній діяльності була ситуація, коли після закінчення загальноосвітньої школи більшість перспективних 
спортсменів «губилася» в перехідний період від юнацького до молодіжного та дорослого спорту: хтось 
у наслідок особливостей свого біологічного розвитку, хтось через побутові чи життєві обставини, хтось, 
вступивши на навчання до вищих навчальних закладів. Жоден вищий навчальний заклад, у тому числі фіз-
культурного профілю, не мав умов, необхідних для підготовки спортсменів високої кваліфікації, які були 
в спортінтернатах (посилене п’ятиразове харчування, особливий режим навчання, погоджений із завдан-
нями тренувального процесу, участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, наявність кваліфікова-
них тренерських кадрів тощо). Тому відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 25 березня 1986 р. 
№ 382 «Про заходи з підготовки радянських спортсменів до Олімпійських Ігор 1988 і 1992 років» зро-
блено першу спробу внести зміни у діяльність спортінтернатів, перевести учнів на дванадцятирічний термін 
навчання. Спільним наказом Міністерства освіти СРСР і Державного комітету СРСР з фізичної культури 
і спорту від 6 серпня 1986 р. № 175/520 затверджується нове Положення про середню загальноосвітню 
школу-інтернат спортивного профілю, на основі якого випускникам шкіл цього типу присвоюють кваліфіка-
цію за професією й видають диплом про середню спеціальну освіту. Поруч із загальноосвітніми предметами 
в навчальний план уводять спеціальні дисципліни: лікарський контроль, гігієну й спортивний масаж, основи 
спортивного тренування, психологію, педагогіку, тренерську практику тощо. Далі на виконання Постанови 
Ради Міністрів СРСР від 5 грудня 1988 р. № 1385 спільним наказом Державного комітету СРСР з народної 
освіти та Державного комітету СРСР з фізичної культури і спорту від 27 січня 1989 р. за № 48/36 загальноос-
вітні школи-інтернати спортивного профілю реорганізовуються в училища олімпійського резерву. Наказом 
Держкомспорту СРСР та Держкомосвіти СРСР від 7 червня 1989 р. за № 232/469 було затверджено Поло-
ження про училище олімпійського резерву, відповідно до якого ці навчальні заклади стають середніми спе-
ціальними закладами, які забезпечують підготовку кваліфікованих фахівців зі спорту та кандидатів у збірні 
команди країни. За училищами зберігається порядок їх підпорядкування, фінансування та матеріально-тех-
нічного забезпечення, тодішня наповнюваність класів, умови оплати праці керівних, педагогічних та інших 
працівників, а також чинні умови матеріального забезпечення учнів [5]. 

Термін навчання в училищах було збільшено до шести років: чотири роки − в загальноосвітній школі-
інтернаті, яка стала складовою частиною училища, і два роки − безпосередньо в училищі для здобуття ква-
ліфікації «Тренер зі спорту» і спеціальності «Фізична культура». Термін навчання членів збірної команди 
СРСР міг бути продовжений. Випускників училищ, які отримували диплом про середню спеціальну освіту, 
могли зараховувати на другий курс інститутів фізичної культури за співбесідою (лист Держкомспорту СРСР 
від 08.05.1990 р. № ВВ-42/1350).

За наказом Міністерства освіти України від 16 червня 1992 р. № 42 училища олімпійського резерву сис-
теми освіти України перейменували в училища фізичної культури, а за наказом від 27 листопада 1992 р. 
№ 197 затверджується Тимчасове положення про вище училище фізичної культури.

Відповідно до цього Положення училище фізичної культури стає вищим навчально-виховним закладом 
І рівня акредитації, яке забезпечує підготовку кадрів зі спеціальності «Фізична культура» з наданням ква-
ліфікації молодшого спеціаліста «Тренер зі спорту» і готує спортивний резерв збірним командам України. 
На правах структурного підрозділу до складу училища входить загальноосвітня школа другого й третього 
ступенів (основна та старша). Училище забезпечує цілорічні заняття з різних видів спорту відповідно до 
навчальних планів, за ним знову ж таки зберігається встановлений порядок матеріально-технічного забезпе-
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чення, умови оплати праці керівних, педагогічних та інших працівників, чинні умови матеріального забезпе-
чення учнів. І, врешті, Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2061 затверджено 
чинне до сьогодні Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю. Відповідно 
до цього положення і Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» 
та Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 училища фізичної культури увійшли в систему вищих навчаль-
них закладів І−ІІ рівнів акредитації, зберігши у своїй структурі загальноосвітні школи-інтернати спортив-
ного профілю. Такі підходи дали змогу утримувати перспективних спортсменів в умовах інтернування (фак-
тично постійного навчально-тренувального збору без відриву від навчання) впродовж 7−8 років, вирішити 
давню проблему радянського дитячо-юнацького спорту, сформувати систему підготовки від спортсмена-
розрядника до члена національної й олімпійської збірних команд України. 

Загальна інформація
У 2009 році в Україні функціонувало 18 спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, 

серед них − дев’ять училищ фізичної культури, три училища олімпійського резерву, чотири ліцеї-інтер-
нати спортивного профілю, дві загальноосвітні школи-інтернати спортивного профілю. За географічною 
ознакою сім закладів − на сході України (м. Харків – 3, Дніпро, Донецьк, Луганськ), п’ять – у центрі країни  
(м. Київ і Київська обл.), три – на півдні (Херсон, Миколаїв, Сімферополь), три – на заході (м. Львів, Рівнен-
ська обл. − 2). За відомчою належністю: училища фізичної культури та ліцеї-інтернати спортивного профілю 
підпорядковані місцевим органам управління освітою й, відповідно, Міністерству освіти і науки України; 
училища олімпійського резерву та школи-інтернати спортивного профілю – органам управління фізичною 
культурою і спортом [8].

На сьогоднішній день в Україні ліцеї спортивного профілю є практично в кожній області. Найвідоміші: 
Київський спортивний ліцей-інтернат; Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю; 
Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю; Вінницький обласний спортивно-гуманітарний ліцей-
інтернат; Одеський ліцей «Олімпієць» спортивного напрямку; Тернопільський педагогічний ліцей спортив-
ного профілю та ін.

Свою діяльність навчальні спортивні заклади здійснюють відповідно до Положення про спеціалізований 
навчальний заклад спортивного профілю № 2061, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 листопада 1999 р. Згідно з цим положенням навчальні спортивні заклади є складовою частиною сис-
теми освіти України й мають за мету підготовку спортсменів високої кваліфікації – резерву до національних 
збірних команд із відповідних видів спорту. 

У навчальних закладах спортивного профілю учні займаються різними видами спорту. Спортивна спеці-
алізація, за якою здійснюється підготовка спортсменів у навчальних спортивних закладах, затверджуються 
спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту [5].

Основні завдання навчальних спортивних закладів: пошук і відбір спортивно обдарованих дітей 
та молоді; організація інтенсивного й високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення 
участі дітей у змаганнях; створення вихованцями сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань 
із навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії; підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати 
на змаганнях; реалізація системи неперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих 
спортсменів; проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю [5].

Для реалізації своїх основних завдань навчальні спортивні заклади організовують з учнями та студен-
тами навчально-тренувальні заняття відповідно до типових навчальних планів із видів спорту, які затвер-
джуються Міністерством освіти і науки України та Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
проводять навчально-тренувальні збори, беруть участь у централізованих навчально-тренувальних зборах 
збірних команд України різних вікових груп, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, у тому числі й за 
кордоном, створюють спортивно-оздоровчі табори [5].

Учнівський склад загальноосвітніх спеціалізованих навчальних спортивних закладів комплектується зі 
спортивно обдарованих дітей, підлітків, які проживають переважно в цьому регіоні та пройшли попередню 
підготовку в дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ). Усі питання прийому до навчальних спортив-
них закладів вирішує приймальна комісія закладу, до складу якої входять провідні фахівці території, на якій 
розміщено заклад [5].

Навчальний заклад спортивного профілю, зокрема ліцеї, є загальноосвітнім навчальним закладом, у якому 
діти проходять підготовку з конкретного виду спорту й отримують загальну середню освіту, поєднуючи при 
цьому навчально-виховну і спортивно-тренувальну діяльність. Приймають до нього дітей із 12–13 років, які 
мають здібності до певного виду спорту і пройшли попередню підготовку в дитячо-юнацьких спортивних 
закладах [4, 7–8]. 

Вступ дитини до ліцею спортивного профілю, збігаючись у часі з віковою кризою розвитку, є перелом-
ним моментом її соціалізації і випробуванням адаптаційних можливостей. У підлітків якраз відбувається 
докорінна перебудова організму, інтенсивне формування особистості, накопичення моральних та інтелек-
туальних сил, різке зростання інтересу до особистого «Я», прагнення пізнати себе, свої можливості, сили, 
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здібності. Тому в цей час одним з основних мотивів до занять спортом є бажання стати фізично сильним 
і вольовим [10].

Адаптація вихованців до умов інтернатного закладу спортивного профілю характеризується пристосу-
ванням до цілодобового перебування в закладі, різкої зміни соціально-побутових умов, великих фізичних 
і психічних навантажень, нового кола спілкування (товариші по кімнаті та команді, учителі, вихователі, 
тренери) [4, 8]. 

Оскільки у підлітків яскраво виражені почуття колективізму, товариства, честі, велике значення в житті 
підлітків має колектив, в якому він вчиться, займається спортом чи спільно проживає. Педагогічний колек-
тив, тренери і вихователі допомагають вихованцям впоратися із труднощами як фізичними, так і психоло-
гічними. Зазвичай, після року навчання діти настільки згуртовуються, що не хочуть покидати стіни навчаль-
ного закладу.

В інтернатних закладах спортивного профілю встановлений чіткий режим дня, який передбачає два тре-
нувальних заняття в день, навчальні заняття, години на самопідготовку у вечірній час [9, 103]. Оскільки 
ввесь день суворо регламентований у закладах, вільний час вихованців зведено до мінімуму, і вони його 
найчастіше використовують для відновлення сил після тренувань [10, 85].

Опинившись в новому соціальному середовищі, відчувши на собі значно більше фізичне навантаження, 
юний спортсмен змушений долати значні труднощі та перешкоди. Тому необхідна сильна, стійка мотивація, 
яка б сприяла прояву спортивної активності, сміливості, стійкості, мужності, цілеспрямованості.

Основним завданням тренерсько-педагогічного колективу інтернатного закладу спортивного профілю 
є формування у вихованців стійкого інтересу до спорту, тобто відповідних стимулів і мотивів. За дослі-
дженнями С. Стадник, у вихованців закладів домінують такі мотиви: стати учасником Олімпійських ігор, 
виконати норматив майстра спорту міжнародного класу, досягнути суспільного визнання і слави, самоствер-
дитися у спорті. До значимих мотивів також належать: підвищення рівня культури, здобуття вищої освіти 
[9, 107–108]. Такі дані свідчать про спрямованість вихованців інтернатних закладів спортивного профілю на 
досягнення високого спортивного результату. 

Однією з умов спортивної підготовки є від’їзд на навчально-тренувальні збори та постійна участь у зма-
ганнях різного рівня [9, 5]. Участь у змаганнях покладає на юних спортсменів велику відповідальність за 
досягнення спортивного результату. Участь юних спортсменів у змаганнях зумовлює багатогранність емо-
цій, адже на них діє велика кількість різноманітних відволікаючих факторів. Оскільки змагання завжди 
є важливою подією в житті спортсменів, а результат невідомий, у них з’являється стан тривоги [3, 59]. 
На підвищеному рівні тривожності вихованців інтернатних закладів спортивного профілю, пов’язаному 
з участю у змаганнях, наголошував також український дослідник О. Чигирин [10, 56]. 

Поведінка вихованців інтернатних закладів спортивного профілю обумовлена специфікою підготовки 
спортсменів у різноманітних видах спорту. Кожен вид спорту має свої характерні особливості й висуває 
до вихованців конкретні вимоги. В індивідуальних видах спорту спортсмен несе відповідальність за свій 
результат самостійно. Для тих учнів, які займаються командними видами спорту, складається дещо інша 
ситуація, адже вільний час спортсмена залежить від розкладу тренувань команди, від’їзду на навчально-тре-
нувальні збори, частоти змагань, де кожен спортсмен несе відповідальність за успішний виступ і досягнення 
результату командою [5]. 

Рівень спортивних досягнень вихованців інтернатних закладів спортивного профілю безперечно впливає 
на побудову тренувального процесу, частоту занять, мотивацію спортсмена. Чим вищих результатів дося-
гають юні спортсмени, тим більше уваги й часу вони приділяють тренувальним заняттям, плануючи свою 
майбутню спортивну кар’єру. Кожен вихованець інтернатного закладу спортивного профілю хоче стати 
учасником Олімпійських ігор [9, 107]. А отже, для юних спортсменів головною метою стає досягнення 
високого спортивного результату, і вони, приділяють всю увагу тренуванням. 

Суттєвою ознакою є взаємостосунки між вихованцями інтернатних закладів спортивного профілю. Одне 
із головних завдань педагогічного колективу закладу – формування й підтримка взаєморозуміння між ними. 
Адже суперництво вихованців на спортивних аренах, настанови тренера перед змаганнями можуть при-
звести до розвитку негативних поведінкових проявів, що можуть сприяти конфліктності між дітьми. Учений 
Є. Ільїн підкреслював, що для спортсменів характерним є наявність ефекту суперництва як змагальної реак-
ції під час спілкування з іншими людьми [3, 216]. 

Особливості організації спортивно-тренувальної діяльності в інтернатному закладі спортивного про-
філю безперечно обумовлюють специфіку навчально-виховного процесу даного закладу. 

Навчальний план ліцею спортивного профілю складають відповідно до наказу МОН України від 
20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти  
ІІІ ступеня». Заклад зорієнтований на роботу за 5-денним робочим тижнем. Повноцінність загальної серед-
ньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану. Кіль-
кість тижневих годин виділених на вивчення базових предметів забезпечує досягнення рівня очікуваних 
результатів навчання учнів згідно з вимогами Державного стандарту [6]. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», 
«Іноземна мова, «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», вивчення 
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окремих природничих дисциплін: «Фізика», «Астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», 
«Фізична культура», «Захист Вітчизни». 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-
обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»). 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: базові та вибірково-
обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту; профільні предмети («Фізична культура»), що 
вивчається на профільному рівні; курси за вибором, до яких належать спеціальні курси.

Курси за вибором, спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку спор-
тивного профілю і визначають його сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих 
розділів профільних і непрофільних предметів, містять додаткові споріднені розділи, що не включені до 
навчальних програм, які знайомлять учнів із галузями знань, не представлених у змісті окремих предметів, 
але орієнтованими на комплекс можливих професій у руслі обраного спортивного профілю навчання тощо.

Години варіативної складової розподілено на підставі матеріально-технічного, кадрового та науково-
методичного забезпечення закладу, враховуючи потреби учнів, побажання їхніх батьків. Варіативна скла-
дова навчальних планів використовується на: підсилення предметів інваріантної складової, індивідуальні 
заняття, консультації, вивчення спецкурсів, факультативних занять [7].

В інтернатних закладах спортивного профілю навчально-виховний процес протягом дня чергується зі 
спортивними тренуваннями, у результаті чого вихованці мають поєднувати спортивно-тренувальну діяль-
ність із успішним засвоєнням навчальної програми, швидко переключатися з розумової діяльності на фізичну 
і навпаки. Унаслідок цього іноді вивчення навчального матеріалу відбувається на фоні втоми, результатом 
чого є зниження якості його засвоєння [10, 85]. 

Отже, перевага так званої монодіяльності, а саме спортивно-тренувальної, мотиву досягнення високого 
спортивного результату, від’їзд на навчально-тренувальні збори та змагання, недостатня кількість годин на 
виконання навчальних завдань обумовлює зміну системи цінностей вихованців закладів. Коло домінуючих 
інтересів звужується, обмежуючись головним чином функціонально корисними якостями і здібностями. Спор-
тивно-тренувальна діяльність дітей стає пріоритетною, у якій вони перш за все можуть реалізуватися [5]. 

Часті від’їзди вихованців на навчально-тренувальні збори, а також постійна участь у змаганнях спричи-
няють необхідність самостійного опанування значної частини шкільної програми. Проте, вчителі розуміють 
учнів і допомагають впоратися кожному, звертаючи їхню увагу на головне. 

Регламентований режим дня вихованців інтернатних закладів спортивного профілю, а також періодична 
відсутність їх у закладі вносить корективи й у виховну роботу. Основні завдання виховної роботи – форму-
вати навички та звички учнів, їх моральні переконання і світогляд; виховати людину, а вже потім спортсмена.

Висновки. У результаті теоретико-методичного аналізу наукової літератури і практики діяльності 
навчальних закладів спортивного профілю було визначено особливості освітнього середовища цього типу 
навчального закладу: специфічні умови життєдіяльності вихованців інтернатного закладу спортивного про-
філю; домінування спортивно-тренувальної діяльності в інтернатному закладі спортивного профілю; вплив 
виду спорту та спортивних результатів на формування особистіс них якостей; специфіка навчально-вихов-
ного процесу інтернатного закладу спортивного профілю.

Отже, проблема узагальнювального аналізу діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортив-
ного профілю є на сьогодні вкрай актуальною. Вважаємо, що нагромадження відповідного фактологічного 
матеріалу, ступінь зрілості цього питання дають змогу виважено й науково обґрунтовано охарактеризувати 
особливості, тенденції розвитку й розкрити подальші перспективні шляхи функціонування цих унікальних 
закладів в сучасних умовах.
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Ivegesh A. V. Features of educational activity of educational institutions of sports profile of Ukraine
The article considers the features of specialized educational institutions of sports profile of Ukraine in modern conditions, 

due to the key tasks of the educational process, aimed at forming a physically and mentally healthy person who seeks to achieve 
significant results in sports, as well as acquire new general knowledge about various branches of science.

A general review of the functioning of specialized sports schools in Ukraine was conducted. Their specific features are 
determined, which are due to the period of establishment of institutions, curricula used in them, methodological support,  
teaching staff.

Theoretical and methodical analysis of conditions of organization and realization of educational process and sports-training 
activity in boarding schools of sports profile is carried out, features of adaptation of pupils to conditions of boarding school are 
generalized, and features of environment of boarding school of sports profile are characterized.

It is stated that children's and youth sports play a significant role in the life of society in general and each person in par-
ticular, as sports activities ensure the development of physical abilities of students, helps to create the necessary conditions for 
their full education, upbringing, health and recreation. In sports schools, students not only acquire certain knowledge, but also 
develop their own skills to follow the most important principles of a healthy lifestyle, which has a positive impact on the forma-
tion of a conscious society that cares about their health and the environment.

It is proved that the advantage of sports and training activities in interactive educational institutions of sports profile leads 
to a change in the value system of students.

Key words: educational institutions of sports profile, educational activity, lyceum, children and youth sports, and students 
of boarding schools of sports profile.
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  
У МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Розкрито необхідність проведення дослідження з проблеми формування педагогічної майстерності та її компонен-
тів у магістрів освітніх, педагогічних наук. 

Здійснено теоретичне обґрунтування проблеми; проаналізовано внесок науковців у дослідження педагогічної май-
стерності та розкрито розуміння понять «педагогічна майстерність», «педагогічна майстерність викладача вищої 
школи». Педагогічну майстерність викладача розглядаємо як складне, багатовекторне утворення, що являє собою 
комплекс компетентностей та якостей особистості викладача.

Здійснено відбір та структурування змісту навчальної компоненти «Педагогічна майстерність викладача вищої шко-
ли», що спрямована на формування компетентності педагогічної майстерності у магістрів освітніх, педагогічних наук.

Розглянуто педагогічні технології формування педагогічної майстерності, педагогічної культури та педагогічної 
техніки магістрів освітніх, педагогічних наук, серед яких – кейс-технологія, інтерактивні технології, тренінгові тех-
нології, технології дистанційного навчання, Інтернет-технології, інформаційно-комунікаційні та ін.

Наголошено на важливості практичних занять та тренінгів, орієнтованих на формування педагогічної майстер-
ності, а також її компонентів, серед яких – уміння аналізувати професійну діяльність викладача; визначати основні 
компоненти педагогічної майстерності; володіти основними елементами педагогічної техніки; володіти технікою 
мовлення та контактної взаємодії; володіти лекторською майстерністю тощо.

Представлено результати дослідження формування педагогічної майстерності, використовуючи спостереження, 
опитування, бесіди, порівняння та узагальнення для виявлення актуальних шляхів формування педагогічної майстер-
ності у магістрів освітніх, педагогічних наук. 

Доведено актуальність дослідження формування педагогічної майстерності магістрів освітніх, педагогічних наук 
шляхом забезпечення чіткої організації освітнього процесу в магістратурі з використанням кращих традицій вітчиз-
няного та зарубіжного досвіду, сучасних педагогічних технологій та освітніх інновацій.

Ключові слова: педагогічна майстерність, формування педагогічної майстерності, магістр освітніх, педагогічних 
наук, педагогічна культура, педагогічна техніка.

В умовах реформування вищої вітчизняної освіти змінюються вимоги до сучасного викладача закладу 
вищої освіти (ЗВО). Як свідчать дослідження та спостереження, на часі – компетентний викладач з інновацій-
ним мисленням, з високим рівнем інтелекту, комунікацій, мобільності, здатний швидко адаптуватись до змін.

Процес професійної підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук спрямований на забезпечення якіс-
ної підготовки конкурентоспроможних викладачів, з високим рівнем компетентності, розвиненими профе-
сійно важливими та особистісними якостями. 

Встановлено, що, незважаючи на вагомий внесок науковців у дослідження педагогічної майстерності, 
питання формування педагогічної майстерності магістрів освітніх, педагогічних наук у ЗВО потребує 
подальшого дослідження та впровадження ефективних освітніх інновацій відповідно до освітньо-професій-
ної програми, з огляду на вимоги з боку суспільства, стейкхолдерів та здобувачів освіти.

Вимоги до сформованості фахових компетентностей магістрів освітніх, педагогічних наук у закладах 
вищої освіти стали предметом дослідження і зумовили вивчення педагогічного досвіду, дослідження сучас-
них тенденцій, пошук та упровадження ефективних форм та педагогічних технологій з метою забезпечення 
якісного освітнього процесу у магістратурі.

Педагогічна майстерність викладача є предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених 
(С. С. Вітвицька, І. В. Зайченко, І. А. Зязюн, Л. Г. Кайдалова, А. А. Каленський, А. С. Макаренко, М. Отич, 
В. О. Сухомлинський, В. М. Теслюк та ін.) [1–8].

Відомий вітчизняний учений І. А. Зязюн розглядає педагогічну майстерність як комплекс властивостей 
особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі 
в різних аспектах: як найвищий рівень педагогічної діяльності (характеризує якість результату) та як вияв 
творчої активності особистості педагога (характеризує психологічний механізм успішної діяльності) [4]. 

Зокрема, педагогічну майстерність С. С. Вітвицька розглядає як комплекс властивостей особистості 
викладача, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі [2].

К. М. Буравльова, досліджуючи умови та чинники формування педагогічної майстерності викладача 
вищої школи, наголошує, що характерним є осмислення педагогічної професії як життєвої місії, високий 
рівень професіоналізму діяльності і професіоналізму особистості, перехід до креативного рівня професійної 
діяльності; формування індивідуального стилю діяльності; здатність виконувати роль наставника та переда-
вати досвід іншим і т. ін. [1].

Узагальнення вищезазначених наукових понять дає змогу сформулювати розуміння педагогічної май-
стерності як складне, багатовекторне утворення, що являє собою комплекс компетентностей та якостей осо-
бистості викладача.
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Метою статті є висвітлення теоретичних засад та обґрунтування ефективних освітніх інновацій у фор-
муванні педагогічної майстерності та її компонентів.

Методологія та методи дослідження: аналіз і узагальнення наукових праць з досліджуваної проблеми 
з метою розкриття основних дефініцій та стану розробленості досліджуваного питання; спостереження, 
опитування, бесіди, порівняння та узагальнення для виявлення актуальних шляхів формування педагогічної 
майстерності у магістрів освітніх, педагогічних наук та дослідження перспективних форм, методів та педа-
гогічних технологій з метою їх реалізації у процесі професійної підготовки.

Нормативним підґрунтям для професійної підготовки, у т. ч. формування загальних, інтегральної та фахо-
вих компетентностей, є освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого магістерського 
рівня вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 
за якою здобувачі отримують освітню кваліфікацію магістра освітніх, педагогічних наук та кваліфікацію 
викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Посилаючись на програмні компетентності та програмні результати навчання, регламентовані освітньо-
професійною програмою «Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», нау-
ково обґрунтовано, розроблено компоненти освітньо-професійної програми. 

Звертаємо увагу, що до сучасного викладача в умовах інноваційних тенденцій розвитку освіти висува-
ються такі важливі вимоги: знання предмета, уміння виступати експертом із галузі знань, яку він викладає, 
дослідником, порадником, організатором і виконавцем навчального процесу, представником ЗВО перед гро-
мадою та установами; фасилітатором навчальної та дослідницької діяльності студентів, членом команди 
з розробки принципово нових курсів і дисциплін; розробником навчальних проєктів, менеджером; настав-
ником, тьютором, спікером.

У контексті нашого дослідження попередньо було здійснено відбір та структурування змісту навчаль-
ної компоненти «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», що спрямована на формування 
компетентності педагогічної майстерності, що розпочинається з визначення системи знань, вивчення 
педагогічної діяльності та майстерності викладача, зокрема: з особливостей педагогічної діяльності 
та функцій викладача закладу вищої освіти, розкриття структури та компонентів педагогічної майстер-
ності, використовуючи новітні знання, ідеї, підходи, кращі наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних 
науковців.

Велике значення у підготовці магістрів освітніх, педагогічних наук мають практичні заняття, орієнтовані 
на формування педагогічної майстерності, а також її компонентів, серед яких виокремлено: уміння аналізу-
вати професійну діяльність викладача; визначати основні компоненти педагогічної майстерності; розвивати 
професійні компетенції та планувати творчу діяльність викладача; володіти основними елементами педаго-
гічної техніки; володіти технікою мовлення та контактної взаємодії; вибирати оптимальний стиль взаємин 
зі студентами; володіти мовленнєвою культурою; проявляти педагогічний такт на різних етапах заняття; 
володіти засобами побудови власного іміджу; визначати напрями, складати програму самоосвіти та само-
вдосконалення педагогічної майстерності. 

Формування компонентів педагогічної майстерності забезпечується під час тренінгів з тем: «Самопрезен-
тація», «Лекторська майстерність викладача», «Комунікативна майстерність викладача», «Творчість викла-
дача», «Ефективні комунікації», «Професійно важливі якості викладача», «Розвиток емоційного інтелекту», 
«Розвиток творчості викладача», «Мовленнєва техніка викладача», «Формування психологічного клімату 
у колективі», «Розвиток лідерського потенціалу викладача» та ін., які є ефективною формою, спрямованою 
на професійне становлення, розвиток компетентностей і якостей викладача.

На особливу увагу заслуговують тренінги, на яких передбачено розгляд прикладів та відпрацювання 
внутрішньої та зовнішньої технік викладача, вербальні (мовні) та невербальні (міміка, пантоміміка, візуаль-
ний контакт, тактильна комунікація), що сприяли успішному формуванню педагогічної майстерності та її 
компонентів.

Наголошуємо, що у контексті формування компонентів педагогічної майстерності велике значення має 
культура і техніка педагогічного спілкування викладача; технічні показники виразного мовлення: дихання, 
голос, дикція (вимова), інтонація (тон), темп. До ефективних заходів слід віднести тренінгові програми, які 
сприяли розвитку внутрішньої техніки викладача, умінню володіти собою, насамперед психологічне нала-
штування, емоційна саморегуляція, аутогенне тренування; самоволодіння; саморегуляція, самопрезентація, 
витримка. Магістранти брали активну участь у виконанні інтерактивних завдань та вправ, демонструючи 
зацікавленість та позитивний настрій, здатність до рефлексії.

Загалом, педагогічна культура викладача є невід’ємною складовою частиною педагогічної майстерності 
та інтегральною характеристикою особистості викладача. Під час проведення занять було акцентовано увагу 
на сутності та структурі педагогічної культури, духовності сучасного викладача, культурі педагогічного 
спілкування та розвитку педагогічного такту. Враховано індивідуальні особливості магістрантів з метою 
відпрацювання за індивідуальною траєкторією складників педагогічної майстерності.

Слід відзначити, що особливий інтерес у магістрантів викликає тема «Імідж викладача», де розгляда-
ються складники іміджу, соціально-психологічний портрет викладача: авторитет, репутація, престиж, імідж, 
статус. Велике значення мають принципи та технології утворення позитивного іміджу, які супроводжуються 
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засобами унаочнення, педагогічними кінофрагментами, ресурсами мережі Інтернет. Під час тренінгу «Імідж 
викладача» було відпрацьовано механізми формування особистісного іміджу викладача. 

Значну увагу приділено самоосвіті та самовдосконаленню викладача, виокремлено напрями педагогіч-
ного вдосконалення та самовдосконалення викладача. Спираючись на напрацювання науковців, власний 
багаторічний досвід, виокремлено такі найбільш поширені форми самоосвіти, як: друга вища освіта, пере-
кваліфікація, участь у тренінгах, інформальна освіта тощо. Все це спонукає до формування відповідального 
ставлення та усвідомлення постійного професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Вдалими для формування педагогічної майстерності є залучення магістрів до науково-педагогічної дис-
кусії з обговоренням проблемних питань зі слухачами циклів підвищення кваліфікації викладачів Інституту 
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. Також пока-
зовим є те, що до обговорення залучаємо здобувачів під час диспутів, круглих столів, тематичних семінарів, 
індивідуальних консультацій тощо.

Важливим мотиваційним засобом у формуванні педагогічної майстерності магістрів освітніх, педаго-
гічних наук є педагогічні технології, а саме кейс-технологія, інтерактивні технології, тренінгові технології, 
технології дистанційного навчання, Інтернет-технології, інформаційно-комунікаційні та ін., що спрямовані 
як на опанування нових знань та компетентностей, так і на збагачення знань та практичного досвіду, розви-
ток особистісних якостей.

Магістранти беруть активну участь у роботі Студії педагогічної майстерності, де працюють з досвід-
ченими викладачами над мовленнєвою культурою, педагогічною технікою, риторикою, відпрацюванням 
власного мовленнєвого стилю; розкриттям творчого потенціалу, виробленням власного стилю, роботою над 
іміджем та ін. 

Ще одним важливим аспектом у формуванні педагогічної майстерності є педагогічна рефлексія, що спо-
нукає до самоаналізу, самоспостереження, адекватної самооцінки рівня педагогічної майстерності та готов-
ності до професійної діяльності, корекція (у разі потреби) відповідної підготовки на основі оцінки, зро-
бленої викладачами. Магістранти здійснюють самооцінку власної готовності до реалізації педагогічної 
майстерності і вносять корективу у разі незадоволення власним рівнем сформованості.

На завершальному етапі формування педагогічної майстерності було проведено опитування 98 здобува-
чів ступеня магістра освітніх, педагогічних наук у Національному фармацевтичному університеті протягом 
2017–2020 рр., під час якого обговорювались питання формування педагогічної майстерності та її компо-
нентів. 

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що 87,8 % респондентів вважають педагогічну майстер-
ність професійно важливою якісною характеристикою викладача, вчителя, педагога, від якої залежить не 
тільки успішність у навчанні здобувачів освіти, а й професійне становлення та розвиток особистості, любов 
до педагогічної праці, мотивація до навчання та самоосвіти. Аналіз результатів опитування показав, що 
77,5 % цілком задоволені процесом формування педагогічної майстерності, а 22,5 % мають власні пропо-
зиції та доповнення щодо удосконалення форм і методів навчання у магістратурі. Серед опитуваних 57,3 % 
вмотивовані до результативної педагогічної діяльності та впровадження сучасних інновацій в освітній про-
цес, 42,7 % – не визначились. Окремі магістранти наголосили, що їм бракує риторичних умінь, лекторської 
майстерності, комунікативної компетентності, педагогічної техніки, умінь тримати аудиторію, навичок пси-
хотехніки та педагогічного спілкування.

Висновки. Варто зазначити, що професійна підготовка магістрів освітніх, педагогічних наук ґрунтується 
на наукових знаннях про цілі та особливості організації освітнього процесу у вищій школі; на особливостях 
та знаннях про моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця; опануванні теорії і практики 
вищої освіти України; на формуванні педагогічної майстерності, комунікативної компетентності та оволо-
дінні професійною етикою фахівця. 

Проведене дослідження підтвердило, що задовольнити високий рівень сформованості педагогічної май-
стерності магістрів освітніх, педагогічних наук можливо шляхом забезпечення чіткої організації освітнього 
процесу в магістратурі з використанням кращих традицій вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасних 
педагогічних технологій та освітніх інновацій, з огляду на вимоги з боку держави, стейкхолдерів та корис-
тувачів освітніх послуг. 

Перспективи подальших досліджень полягають у науковому пошуку та реалізації освітніх інновацій 
у підготовці магістрів освітніх, педагогічних наук з урахуванням кращого вітчизняного та зарубіжного 
досвіду.
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Kaidalova L. G. Development of pedagogical skills of masters of educational and pedagogical sciences
This article reveals the necessity to conduct research on the problem of formation of pedagogical skills and its components 

among masters of educational and pedagogical sciences. 
Theoretical justification of the problem was implemented; scientists’ contribution to the research of pedagogical skills was 

analysed and the concepts’ understanding of «pedagogical skills» and «pedagogical skills of higher school teachers» was 
revealed. Teacher’s pedagogical skills are considered as a complex, multi-vector education, which is a set of competencies 
and qualities of the teacher’s personality.

It was completed the selection and structuring of the content of the educational component «Pedagogical skills of a higher 
school teacher», aimed at forming the competence of pedagogical skills of masters of educational and pedagogical sciences. 

The article considers the pedagogical technologies of formation of pedagogical skills, pedagogical culture and pedagogical 
technique of masters of educational and pedagogical sciences, including: case technology, interactive technologies, training 
technologies, distance learning technologies, Internet technologies, information and communication technologies, etc.

It was emphasized on the importance of practical classes and training focused on the formation of pedagogical skills and its 
components, including the ability to analyze the professional activity of a teacher; to identify the main components of pedagog-
ical skills; to master the main elements of pedagogical techniques: such as speech culture and contact interaction; to master 
the lecturer’s skills etc.

The results of the study on the formation of pedagogical skills are presented, using observations, surveys, conversations, 
comparisons and summaries to identify important ways of formation of pedagogical skills of masters of educational and peda-
gogical sciences.

It was proved the relevance of the study of the formation of pedagogical skills of masters of educational and pedagogical 
sciences by providing a clear organization of the educational process in the Master’s programme using the best traditions 
of domestic and foreign experience, modern pedagogical technologies and educational innovations.

Key words: pedagogical skills, formation of pedagogical skills, master of educational and pedagogical sciences, pedagog-
ical culture, pedagogical technique.
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ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ЯК РЕСУРС ДУХОВНО-ПАТРІОТИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Розкрито проблему духовно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Стрімкі зміни у розвитку освіти 
України зумовлені сучасними постійними змінами у суспільному просторі, що призводять до реформування дошкільної 
освіти. Основним напрямом процесу змін в освіти можна вважати оновлення програмного змісту підготовки дітей 
дошкільного віку. Проблема формування духовно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах 
морального зубожіння суспільства була і є однією з актуальних, а в умовах сьогодення вона набуває особливо гострого 
значення. Аби запобігти новим помилкам у вихованні національно свідомого покоління, нині необхідно зосередити увагу 
саме на національно-патріотичному та духовному вихованні дітей дошкільного віку. 

У роботі зазначено, що головною метою духовно-патріотичного виховання на основі народних традицій є придбання 
молодим поколінням морального досвіду, спадкоємство духовного надбання українського народу, міжнаціональних і між-
особистісних стосунків, досягнення культури, становлення демократа і гуманіста, самодостатнього громадянина-
патріота України, який готовий до виконання конституційних і громадянських обов’язків, досягнення високої культури 
взаємин, до успадкування культурних і духовних надбань українського народу. Саме це впливає на зміцнення соціально- 
економічних, культурних і духовних основ розвитку українського суспільства і держави, єднання українського народу.

Основні завдання виховання дошкільнят у процесі духовно-патріотичного виховання – це придбання знань про 
моральні принципи, норми і правила громадської поведінки; виховання почуттів, потреб і стосунків; формування 
моральних ідеалів, переконань, стійких навичок і звичок поведінки.

Ключові слова: духовно-патріотичне виховання, народні традиції, національна самосвідомість, моральна вихова-
ність, культурні цінності, дошкільний вік, патріотизм.

Аналіз світового досвіду вказує на те, що досягнення у сфері економіки держави і матеріальна стабіль-
ність громадян самі по собі не дають гарантій духовного та морального розвитку суспільства. Саме завдяки 
міцній духовно-моральній основі складається стійкий менталітет нації, який гарантує її історичну життєз-
датність. Нація, яка втратила свою духовно-моральну, національно-культурну ідентичність, виявляється 
беззахисною перед викликами історії.

Не викликає сумніву той факт, що розбудова незалежної держави пов’язана з формуванням громадян-
ського суспільства, ключовою фігурою в якому має стати високоосвічена, культурна особистість, здатна 
усвідомлювати себе громадянином демократичної, правової країни зі своїми правами й обов’язками. Ідея 
виховання патріотизму та громадянства вже давно набула державного значення. Дошкільний вік, за твер-
дженням педагогів і психологів, – кращий період для формування любові до малої батьківщини. 

Велика кількість досліджень вказує на те, що саме в дошкільному віці закладаються базові основи інди-
віда, активізується процес становлення особистості та формування соціокультурного досвіду. Це зумовлене 
такими віковими характеристиками дошкільників, як: велика пізнавальна активність, вразливість, емоційна 
відкритість, копіювання, довірливість. Діти легко сприймають та засвоюють колядки, щедрівки, віншування, 
гаївки, веснянки, а також народні рухливі ігри, залюбки водять хороводи, грають у ігри з простим сюжетом, 
виконуючи різні ролі. Зростає емоційна чутливість, зацікавленість до розповідей дорослих про звичаї і тра-
диції рідного краю, бажання наслідувати їх. У процесі жвавої участі у підготовці та організації народних 
свят діти можуть не лише наслідувати дорослого, а й виявляти елементарну творчість.

Сучасні зміни, що відбулися в країні останніми роками, та нові проблеми, що пов’язані з вихованням 
дітей, стали поштовхом для переосмислення сутності духовно-патріотичного виховання, його місця та ролі 
у суспільному житті. Саме проблема духовно-патріотичної акультурації потребує нової ідеології у навчаль-
ній та виховній діяльності для дітей дошкільного віку.

Актуальність зазначеної теми на соціально-педагогічному рівні визначається невідповідністю між сус-
пільною потребою в збагаченні духовно-моральної сфери особистості дитини дошкільного віку, непідготов-
леністю педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та батьків до реалізації зазначеної потреби, 
адже найбільш поширеною помилкою є формальний підхід. 

В Україні національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави 
та суспільства щодо розвитку національної свідомості на основі суспільно-державних (національних) цін-
ностей (самобутність, воля, соборність, гідність), формування у громадян почуття патріотизму, поваги до 
Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські 
справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, 
сповідування європейських цінностей [6].

Нечітке формулювання завдань щодо ознайомлення дошкільників з українською культурою, їх поверх-
нева реалізація призводить до фрагментарних уявлень випускників дитячого садка про культуру свого 
народу. При цьому абсолютно не досить визначеними залишаються засоби і методи вирішення цих завдань.
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На теоретико-науковому рівні важливість питання формування духовно-моральних основ особистості 
дитини дошкільного віку зумовлена тим, що проблема духовно-морального виховання перебуває у центрі 
наукових інтересів вітчизняних і зарубіжних учених. Дослідження, які присвячені формуванню духовно-
патріотичних основ особистості дитини, не досить розроблені, але наявні роботи (А. Булатова, A. Виногра-
дова, Р. Жуковська, С. Козлова, Т. Куликова, Б. Лихачова, В. Логінова, А. Міщенко, Т. Маркова, С. Мико-
лаєва, В. Нечаєва, І. Підласого, В. Сластьоніна, В. Фокіна) переважно орієнтовані на моральне виховання 
і мало хто з них виділяє взаємозв’язок двох складників – патріотичності і духовності.

Педагогічний аспект взаємодії батьків вихованців і педагогів щодо формування духовно-моральних якос-
тей особистості розглянуто в роботах Ш. Амонашвілі, Б. Лихачова, Т. Маркової А. Макаренко, С. Шацького, 
Н. Щуркової, де відображена необхідність визнання суб’єктного досвіду дитини і батька як основи осо-
бистісного зростання і розвитку дитини, визнання індивідуальності, самобутності дитини, яка виступає як 
цінність освіти.

У дослідженнях Є. Бондаревської, С. Кульневич, В. Петровського, І. Якиманської підходи і система цін-
ностей особистості розглядаються в цілісному освітньому процесі, в якому взаємодія сім’ї та освітнього 
закладу є середовищем, особливим простором для розвитку особистості вихованця.

У дошкільній педагогіці утвердилося положення про необхідність тісної взаємодії педагогів освітнього 
закладу із сім’ями вихованців, яке є необхідною умовою для забезпечення формування дитини і розвитку 
її особистості (Т. Антонова, А. Березина, Т. Даніліна, Т. Доронова, Є. Євдокимова, С. Козлова, В. Маралів, 
Л. Свірська та ін.).

Патріотичне виховання – це планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців 
почуття патріотизму, тобто доброго ставлення до Батьківщини. Духовність – осмислення особистістю гума-
ністичного сенсу цілей власного життя, людської життєдіяльності загалом. Таке осмислення дає змогу збаг-
нути високу мету, задля якої живе людина, відчути власну неповторність, усвідомити відповідальність за 
все, що вона робить.

Як зазначає видатний учений І. Бех, визначальною рисою українського патріотизму має бути його 
дієвість. Саме вона спроможна перетворювати почуття на конкретні справи і вчинки на користь Бать-
ківщини і держави. Адже патріот – це не той, хто говорить красиві слова про Україну, прикрашає дій-
сність, а той, хто бачить труднощі, помилки, невирішені проблеми, розуміє соціально-політичну ситуа-
цію в країні і світі, проте не панікує, не носиться зі своїми егоїстичними претензіями, а готовий долати 
перешкоди, захищати свою Вітчизну. Патріот – це той, хто у сучасних умовах неправового поля сприяє 
розбудові демократичної соціальної держави правовими методами. Він не ототожнює Україну, державу 
з владою, а усвідомлює, що влада має бути лише механізмом, засобом здійснення волі народу. Любов 
до Батьківщини в українського патріота поєднується з вірою в неї, у її покликання, прекрасне майбутнє, 
що обов’язково відбудеться. Справжній патріот, керуючись подвигами героїв Небесної сотні, учасників 
АТО, волонтерів, вірить, що він впорається зі своїми історичними випробуваннями і вийде з них міцні-
шим і духовнішим. Але свідомий патріот бачить не лише духовну красу свого народу, а і його слабкості, 
помилки і недосконалості, розуміє, що в історії Вітчизни є й темні, важкі сторінки. Любити свій народ – не 
означає улещати його чи приховувати від нього слабкі сторони, а чесно і мужньо викривати їх і боротися 
з ними. У цьому полягає вияв громадянської мужності. Національна гордість не повинна вироджуватись 
у самозадоволення [1, с. 29–30].

Розвиток патріотизму у дітей дошкільного віку покликаний на відновлення територіальної цілісності 
держави, захисту національних інтересів своєї держави, духовне оздоровлення народу, формування україн-
ського громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію моральної та правової культури особис-
тості, її громадянської свідомості, розвиток національної самосвідомості й базується на визнанні пріоритету 
прав і свобод людини.

У багатьох наукових роботах та публіцистичних статтях автори дотримуються думки, що патріотизм – це 
перш за все любов до батьківщини і діяльність на її користь. У зв’язку з цим виникає потреба вивчення, тео-
ретичного обґрунтування можливості і необхідності розглядати інтеграцію традицій та інновацій як неви-
черпний ресурс саме духовно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 

Це питання спирається насамперед на такі документи, як «Концепція виховання дітей та молоді в наці-
ональній системи освіти» й «Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку україн-
ської державності». 

Патріотичне виховання передбачає залучення особистості до спеціально організованих соціальних 
обставин і відносин, що дають змогу засвоювати соціальний досвід і формувати індивідуальний спосіб його 
перетворення на процес розвитку, забезпечує процес організованої соціалізації, успішну життєдіяльність 
особистості та її повноцінну інтеграцію у соціумі.

Діти мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національ-
ної економіки (це нові робочі місця, заробітна плата працівникам, доходи бюджету, раціональне викорис-
тання яких робить життя у рідній країні достойним), і в підтримці національного виробника, і в економіч-
ній, господарській порядності власників підприємств, і в розвитку меценатства тощо. Щодо цього педагог 
може використати приклади з історії та із сучасного життя країни. Доцільним у патріотичному вихованні 
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дітей дошкільного віку є використання творів художньої літератури, в яких ідеться про історію і сьогодення 
України, життя дітей і дорослих.

Важливим напрямом патріотичного виховання є долучення до народознавства – вивчення культури, 
побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями 
родини і народу, пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння 
смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій [1]. У державній національній програмі «Освіта» 
(«Україна ХХI століття») одним з основних принципів названа національна спрямованість освіти, що вияв-
ляється в органічному поєднанні національної історії та традицій, збереженні та збагаченні культури укра-
їнського народу. Реалізація цього принципу пов’язана з утвердженням пріоритетів духовності, моралі, патрі-
отизму [5].

Спираючись на сутність, структуру і етапи духовно-патріотичного виховання, з огляду на вимоги соці-
ально-економічного розвитку української держави, погляди педагогічної науки, досвід навчальних закладів, 
визначається зміст виховання. Регіональна програма «Украïнське дошкілля» містить чимало народознавчих 
відомостей у розділі «Рідний край». Так, уже на четвертому році життя діти знайомляться з будинками 
і спорудами, побудованими в національному стилі, з виробами народних умільців, з народними звичаями, 
святами, державними символами. Дітей старшого дошкільного віку знайомлять з історією України, радять 
дотримуватися давніх українських традицій [2]. 

Надаючи характеристику національній системі виховання в умовах формування державності в Україні, 
духовно-патріотичне виховання дитини повинне базуватися на спільній дієвості національної культури 
й освіти, в якій систему виховання розглядають як гарантовану умову державотворення й суспільного демо-
кратичного устрою, та бути ефективним засобом формування особистості. Розвиток демократичного сус-
пільства повинен базуватися на любові до Батьківщини, національній ідеї, класичній культурі, бути спрямо-
ваним на формування творчої особистості, громадянина, патріота України.

Духовно-патріотичне виховання – комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів держав-
ної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів, яка націлена на 
молоде покоління та формування у дітей почуття вірності, патріотичної свідомості, любові до України, тур-
боти про благо свого народу, готовності до виконання конституційного і громадянського обов’язку, захисту 
незалежності своєї країни, її цілісності, національних інтересів, сприяння становленню України як демокра-
тичної, правової, соціальної держави.

Такий напрям у вихованні дитини спрямований на формування моральної вихованості, що становить 
систему моральних переконань, знань, поглядів, умінь, навичок, норм. Завданням духовно-патріотичного 
виховання дітей можна визначити процес трансформації принципів, загальнолюдських моральних ціннос-
тей, які мають суспільне значення, регулюють взаємини, тим самим формують відповідні моральні якості 
та почуття поваги до Батьківщини.

У зв’язку з цим відзначимо, що О. Вишневський включав перелік специфічної групи вартостей, серед яких 
ми виділили моральні якості особистості, що покликані підвищити рівень моральної вихованості: доброту, 
чесність, справедливість, щирість, гідність, милосердя, любов, прощення, великодушність, мудрість, само-
відповідальність, вірність, толерантність, гостинність, відкритість, мужність, героїзм, злагоду, рішучість, 
доброзичливість, правдомовність, оптимізм, поміркованість, лагідність, терплячість, старанність, ініціатив-
ність, працьовитість, самостійність, шляхетність.

Духовно-патріотичне виховання, як і будь-який напрям виховної роботи з дітьми дошкільного віку, 
передбачає використання системи прийомів, способів, операцій пізнання особливостей їхнього світовід-
чуття, мислення, поведінки і цілеспрямованого впливу на них [3]. Щодо цього дошкільна педагогіка має 
у своєму арсеналі універсальні та специфічні методи. Використовують їх залежно від конкретної педаго-
гічної ситуації: віку, рівня розвитку дітей, особливостей соціуму, його стратифікаційних груп, у яких росте 
й виховується дитина, тощо. Навчально-виховний процес, що базується на патріотизмі, відбувається без 
психологічного тиску на дітей. Вони навіть не відчувають, що їх виховують. Адже головною метою у про-
цесі духовно-патріотичного виховання є ненав’язливе прищеплення любові до Батьківщини, готовності при-
множувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності віддати життя за її свободу і незалежність. 
Як синтетична якість патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до 
рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. Слід наголосити на необхідності 
широкого впровадження в практику виховної роботи дошкільного закладу заходів на основі традицій родин-
ного виховання, етнопедагогіки та сучасних здобутків педагогіки. 

Головним завданням патріотичного виховання дітей дошкільного віку є формування основ національної 
самосвідомості – відчуття належності до певної нації, яка виявляється в етнічному самовизначенні (відне-
сенні себе до певної етнічної групи). Основою національної самосвідомості є національні почуття – комп-
лекс емоцій, які фіксують суб’єктивне ставлення людей до своєї нації, її потреб і норм життя, а також до 
інших народів [4]. Важливо, щоб сформовані у ранньому дитинстві національні почуття, елементи націо-
нальної свідомості мали духовну спрямованість.

У народі кажуть: добрий приклад – кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий педагогічний прийом 
у життя, педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих людей, фахівців, чиї справи гідні насліду-
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вання та популяризації і можуть стати прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, 
пишуть гарні вірші, випікають смачні хліби, керують складними машинами та механізмами, виборюють 
нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші малюки, коли виростуть, стануть особистостями.
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Kanarova O. V. Traditions and innovations as a resource of spiritual-patriotic education of children  
of preschool age

The article reveals the problem of spiritual and patriotic education of preschool children. Rapid changes in the development 
of education in Ukraine are due to modern constant changes in the public space, leading to the reform of preschool education. 
The main direction of the process of change in education can be considered updating the program content of training of pre-
school children. The problem of formation of spiritual and patriotic upbringing of preschool children in modern conditions 
of moral impoverishment of society was and is one of the most urgent, and in today’s conditions, it becomes especially acute. 
In order to prevent new mistakes in the upbringing of the nationally conscious generation, today it is necessary to focus on 
the national-patriotic and spiritual upbringing of preschool children.

The paper notes that the main purpose of spiritual and patriotic education based on folk traditions is the acquisition of moral 
experience by the younger generation, the inheritance of the spiritual heritage of the Ukrainian people, interethnic and inter-
personal relations, cultural achievement, becoming a democrat and humanist, self-sufficient citizen-patriot of Ukraine, fulfil-
ment of constitutional and civil duties, achievement of high culture of relations, inheritance of cultural and spiritual heritage 
of the Ukrainian people. This is what influences the strengthening of the socio-economic, cultural and spiritual foundations 
of the development of Ukrainian society and the state, the unity of the Ukrainian people.

The main tasks of preschool education in the process of spiritual and patriotic education is the acquisition of knowledge 
about moral principles, norms and rules of social behaviour; education of feelings, needs and relationships; formation of moral 
ideals, beliefs, stable skills and habits of behaviour.

Key words: spiritual and patriotic education, folk traditions, national self-consciousness, moral education, cultural values, 
preschool age, patriotism.
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ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ УСПІШНОГО 
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті представлено міждисциплінарне дослідження шляхів та засобів розвитку інформаційно-комунікаційних 
навичок та вмінь у процесі підготовки вчителя іноземної мови. Під час аналізу фахових джерел уточнюється сутність 
понять «компетентність», «інформаційно-комунікаційна компетентність» та «інформаційно-комунікаційні техноло-
гії (ІКТ)»; аналізується їх структура, особливості, специфічні функції компетентності; на цій основі уточнюються 
загальні та специфічні навички, що притаманні саме ІКТ-компетентності. Розкрито сутність однієї з основних скла-
дових частин підготовки кваліфікованого вчителя іноземної мови. Інформаційно-комунікативна компетентність учи-
теля іноземної мови – це система знань, умінь та особистих якостей майбутніх учителів. Встановлено основні шляхи 
формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів мовних спеціальностей (майбутніх учителів 
іноземних мов): активне формування ІКТ-компетентності здійснюється в рамках дистанційного, змішаного, електро-
нного, мобільного навчання, сучасного викладання з ІКТ-інструментами, навчання за допомогою інтерактивних мето-
дів та ін. Нам вдалося довести, що формування ІКТ-компетентності студентів відбувається в процесі активного 
використання змішаного навчання, яке синтезується такими компонентами, як: дистанційне навчання теоретичного 
матеріалу (перший етап навчання), розробка практичних аспектів у формі аудиторних занять (другий етап навчання) 
та змішана форма презентації результатів навчання (третій етап). Для цього методу навчання використовують-
ся елементи електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning), перевернутого навчання (flipped 
learning) та ін. Завдяки змішаному навчанню освітні можливості студентів розширюються; відбувається взаємодія 
між викладачами та студентами. Результатом цього виду навчання є формування особистості майбутнього фахівця 
з необхідним набором ключових компетентностей, здатних вирішувати поточні професійні проблеми.

Ключові слова: вища школа, майбутній учитель, професійна ІКТ-компетентність, інформаційне суспільство, про-
фесійна підготовка.

Однією з визначальних умов реалізації стратегічних завдань модернізації освіти на практиці є підготовка 
майбутніх учителів іноземної мови (далі – ІМ). У зв’язку з розширенням інформаційного простору в системі 
безперервної освіти все більшого значення набуває компетентнісний підхід у професійному розвитку май-
бутніх учителів будь-яких спеціальностей, серед іншого і щодо застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій (далі – ІКТ). 

Інформаційно-комунікаційні технології є основою сучасного суспільного розвитку, а засоби ІКТ спри-
яють удосконаленню особистісних якостей людини, варіативності та індивідуалізації освіти. Сучасні ІКТ 
забезпечують активне, творче оволодіння студентами досліджуваним предметом, дозволяють викласти мате-
ріал на новому, якісно вищому рівні. Їх застосування відкриває принципово нові можливості в організації 
навчального процесу. Проблема інформатизації суспільства й освіти знайшла своє розвʼязання у вітчизняній 
та зарубіжній педагогічній літературі. Зокрема, використання засобів ІКТ у навчально-виховному процесі 
розглядали В. Беспалько, В. Биков, Р. Гуревич, О. Кареліна, В. Краснопольський, Л. Макаренко, О. Рома-
нишина, Д. Соєр, Р. Шенк та інші. А проблему втілення ІКТ у процес викладання та вивчення іноземних 
мов досліджували В. Краснопольський, Л. Морська, Є. Полат, І. Роберт, П. Сердюков, Д. Таушан та ін. При 
цьому слід зауважити, що питання проведення заняття з іноземної мови з використанням ІКТ лишається не 
досить розробленим у науковій літературі. 

Мета статті – з’ясувати особливості активного залучення інформаційно-комунікаційних технологій 
у процес неперервної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови на базі вищого навчального закладу. 

Процес становлення інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх учителів ІМ – це розвиток 
мотивації, потреби й інтересу до отримання знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних засобів 
та інформації. Компетентний учитель володіє знаннями, які є інформативною основою комунікації та пошу-
кової пізнавальної діяльності, володіє уміннями й навичками ефективної комунікації та пошукової діяль-
ності у сфері програмного забезпечення й технічних ресурсів, має потребу у використанні ІКТ у професійній 
діяльності. Готовність учителя до якісного виконання професійної діяльності слід розуміти як інтеграційну 
якість його особистості, фундаментальну умову успішного виконання будь-якої діяльності. Вважаємо, що 
готовність – це внутрішній стан (здатність) особистості, цілісність, ознака професійної кваліфікації, а також 
результат цілеспрямованої підготовки. Готовність учителя, крім необхідних знань, умінь, навичок, адекват-
них вимог до професійної діяльності, якостей особистості і здібностей, передбачає пізнавальні (розуміння 
професійних завдань, оцінка їх важливості й т.ін.), мотиваційні (інтерес до професії, прагнення досягти 
успіху і т.ін.) і вольові (подолання сумнівів, уміння мобілізувати сили і т.ін.) компоненти. Отже, запропоно-
ване співвідношення між категоріями компетентності й готовності дасть змогу творчо застосувати наукові 
дослідження і практичний досвід щодо володіння ІКТ-компетенцією під час формування готовності освітян 
до застосування нових інформаційних технологій у процесі викладання мов.
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Попередній аналіз наукової літератури з проблеми дозволив диференціювати такі визначальні дидак-
тичні умови формування ІКТ-компетенції фахівця під час навчальної роботи зі студентами з дисциплін 
філологічного та професійного циклу, як: 1) наявність відповідного програмного забезпечення, яке дозво-
ляє виконувати завдання професійного напряму; 2) необхідність чіткої інструкції виконання завдання, 
виокремлення в ній окремих етапів виконання завдання під час первинного засвоєння теоретичного 
та практичного матеріалу; 3) формулювання завдань, які передбачають застосування студентами відомих 
способів дій; 4) наявність завдань, виконання яких можливе з використанням різних програмних засо-
бів; 5) забезпечення повноцінного й тривалого заглиблення кожного студента в індивідуальний процес 
навчання; 6) інформаційна взаємодія між учасниками навчального процесу, серед іншого систематичний 
контроль та облік викладачами виконаного завдання й надання методичної допомоги через пояснення 
прийомів, способів виконання дії. 

Слід вказати на те, що вимоги до рівня сформованості ІКТ-компетенції вчителів іноземної мови та вчи-
телів інших предметів усе ж є, хоч вони й незначні. І тому головними вимогами до рівня сформованості 
ІКТ-компетенції майбутнього вчителя ІМ є: уміння вирішувати професійні завдання засобами сучасних 
інформаційних і комунікаційних технологій; вправність у виборі методично доцільних програмних засо-
бів для розв’язання конкретних завдань; знання особливостей структури потоків інформації, що забезпечу-
ють професійну діяльність; уміння працювати з професійно важливою інформацією, тобто здійснювати її 
пошук, відбір, оцінку, систематизацію, аналіз, переробку; здатність застосовувати засоби й методи захисту 
інформації; уміння використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології для пізнання об’єктів, 
процесів і явищ сучасного інформаційно-професійного простору. 

Отже, під час підготовки майбутніх учителів іноземних мов украй важливо, аби ці вимоги були доведені 
до відома студентів, що й покладено на вишівських викладачів, а розбір та аналіз вимог до рівня сфор-
мованості ІКТ-компетенції майбутнього вчителя ІМ є обов’язковим елементом відповідних дисциплін 
з методики та навчального процесу загалом. Цьому сприяє, наприклад, одна з форм навчальної діяльності 
зі студентами – лабораторно-практичні роботи, організація яких здійснюється на основі самостійної роботи 
студентів та передбачає три етапи: перший – оволодіння базовими уміннями і навичками роботи з інформа-
ційними технологіями, усвідомлення можливостей застосування інформаційних технологій у професійній 
діяльності; другий – забезпечує формування готовності до розв’язання професійних завдань за допомогою 
засобів сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; третій – розвиток системного бачення суті 
виконуваних завдань, сприяння формуванню професійної компетентності фахівця [1, c. 3].

Усе наведене є вкрай важливими елементами, які дають розуміння і сучасне бачення процесу форму-
вання ІКТ-компетенції майбутніх учителів іноземної мови (здебільшого студентів 3–4 курсів мовних спе-
ціальностей). Деталізуємо й конкретизуємо ті напрями використання нових інформаційних технологій, які, 
вважаємо, будуть оптимальними під час вивчення англійської мови: моделювання, наочне представлення 
мовних, мовленнєвих і соціокультурних процесів та явищ; організація тренувань, які б сприяли викорис-
танню навчального матеріалу (формування мовленнєвих умінь та мовних навичок); контроль та оцінювання 
рівня сформованості умінь і навичок, зберігання, збір та обробка статистичної інформації; забезпечення 
діалогу, комунікації за допомогою комп’ютерних мереж та інші. 

Формуванню наведених вище якостей сучасних учителів з огляду на вироблення в них ІКТ-компетенції 
сприяє змішане навчання студентів 2–4 курсів. Деталізуємо цю тезу й розглянемо прийоми й види такого 
типу навчання за кордоном і в Україні. Вищі навчальні заклади європейських країн та США активно впро-
ваджують новітні педагогічні технології, популярними з яких є дистанційне навчання (distance learning), 
електронне навчання (e-learning), мобільне навчання (m-learning), змішане навчання (blended learning), 
навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу та ін. [2; 4] Усі наведені 
види навчання можливі завдяки високошвидкісному Інтернету, високому рівню комп’ютерної грамотності 
суб’єктів навчання та технічним (комп’ютерним) оснащенням вищих навчальних закладів. У вітчизняній 
системі вищої освіти (СВО) ці визначальні фактори мають ще не настільки високий рівень, аби безпере-
шкодно впроваджувати змішане навчання. Однак вітчизняні ВНЗ роблять усе можливе для подолання тех-
нічних проблем.

За визначенням вітчизняних науковців В. Кухаренка, А. Стрюка, Ю. Триуса, змішане навчання – це ціле-
спрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної 
навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення тех-
нологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за наявності самоконтролю 
студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання. Український науковець В. Биков виділяє такі 
різновиди дистанційного навчання (далі – ДН): традиційне дистанційне навчання, коли взаємодія між учас-
никами ДН відбувається із затримкою в часі (асинхронно) та електронне дистанційне навчання, коли взаємо-
дія між учасниками ДН відбувається як асинхронно, так і синхронно в часі та покладається на використання 
сучасних ІКТ.

Вітчизняні вчені Н. Осипова та Л. Петухова кваліфікують «дистанційне навчання» як електронне дис-
танційне навчання і дефініціюють його як «універсальну гуманістичну форму навчання, що ґрунтується на 
використанні широкого спектра традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій і тех-
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нічних засобів, які створюють для студента умови для вільного вибору освітніх дисциплін і діалогового 
обміну відомостями з викладачем». Тому надалі в нашій праці «дистанційне навчання» трактуємо як «елек-
тронне дистанційне навчання».

Отже, термін «змішане навчання» у межах нашого дослідження розуміємо як цілеспрямований процес 
взаємодії суб’єктів навчання, у якому поєднані традиційна та дистанційна моделі навчання, відбувається 
в аудиторії та поза її межами, у синхронному та асинхронному режимах, ґрунтується на широкому викорис-
танні ІКТ [1]. На наш погляд, метою змішаного навчання є об’єднання переваг традиційного навчального 
середовища, де студенти й викладачі зможуть у зручних умовах здійснювати процес учіння та навчання; 
викладач тезово пояснює навчальний матеріал в аудиторії і зупиняється на тих моментах, які потребу-
ють додаткових коментарів і пояснень, усе інше студенти вивчають самостійно; проводяться як очні, так 
і онлайн-консультації; студенти в аудиторії приділяють більше часу відпрацюванню практичних навичок, 
а дистанційно займаються із застосуванням можливостей ІКТ. 

Така організація навчання має низку переваг: студенти самостійно можуть отримувати нові знання за 
допомогою електронних ресурсів у зручний для себе час, а на заняттях, спілкуючись із викладачем та одно-
групниками, удосконалюватимуть нові вміння; студенти вибирають зручні для себе час і місце для навчання 
(гнучкість та доступність навчання); дозволяє врівноважити базові та додаткові знання студентів за рахунок 
самостійного вивчення пропонованих викладачем теоретичних матеріалів та виконання додаткових завдань, 
тобто відбувається процес організації самостійної когнітивної діяльності студентів; різноманітність у виборі 
форм організації навчання; організація групової навчальної діяльності: спільна робота над проєктами, прове-
дення дискусій, семінарів, організованих у вигляді електронних телеконференцій, форумів, тобто відбувається 
процес розвитку навичок онлайн-спілкування; стимулює вироблення у студентів навичок самоосвіти (формує 
відповідальне ставлення до навчання, планування часу, вибір темпу засвоєння навчального матеріалу тощо); 
ураховує індивідуальні особливості студентів у сприйманні та обробці навчального матеріалу; розширює коло 
студентів (збагачення можливостей заочного навчання й екстернату, залучення іноземних студентів, можли-
вість навчання людей з обмеженими можливостями); використання сучасних програмних і технічних засо-
бів, що робить навчання більш ефективним; використання нових інструментів та методів навчання, розбудова 
нових моделей навчання; дозволяє більш повно використовувати потенціал навчального матеріалу; підзвіт-
ність та прозорість результатів навчальної діяльності студентів (всі етапи навчально-пізнавальної діяльності 
студентів і оцінки їх результатів відображені на електронних носіях і доступні всім учасникам навчального 
процесу); значно скорочуються витрати на організацію освітнього процесу (економічний складник).

Незважаючи на незаперечні переваги змішаного навчання, є проблеми його впровадження, які було уза-
гальнено у праці Дженіфер Хофман, хоч авторка й навела шляхи їх розвʼязання [4]: 

– технічні проблеми («Technology challenges») – забезпечення учасників навчального процесу техноло-
гіями, що означає покрокове впровадження технологій у навчальний процес (від простих до складних); опір 
бажанням використовувати технології тому, що це доступно;

– організаційні проблем («Organizational challenges») – подолання переконання, що змішане навчання 
не таке ефективне, як традиційне навчання в класі; управління та моніторинг успішністю студента;

– навчальні проблеми («Instructional/design challenges») – зважати на те, як вчити, а не що саме вчити 
(ретельне планування повинно визначити, на яких етапах необхідна співпраця, а на яких робота в мережі 
чи співпраця в аудиторії); доставка навчального середовища для досягнення мети (необхідно ретельно 
визначити цілі з використанням таксономії Блума й тільки потім на цій основі визначати спосіб доставки); 
впровадження онлайн інтерактивних вправ (після 10–20 хв. перегляду відео або участі у вебінарі студент 
повинен виконати вправи); забезпечення студента вимогами щодо оцінки діяльності в окремих завданнях 
і в курсі загалом; забезпечення координації всіх елементів курсу, тобто в методичних вказівках повинні бути 
відповіді на типові запитання, контактна інформація, графік та порядок вивчення навчального матеріалу 
курсу [3, c. 653].

Актуальним є питання й загальнонаукової та конкретно наукової методології змішаного навчання. Основу 
її становлять такі наукові підходи, як:

– системний підхід, що розглядає змішане навчання як єдину, динамічну, ієрархічну та багаторівневу 
систему, яка складається з множини взаємопов’язаних елементів (мета, завдання, зміст, форми організації, 
методи, засоби, результати) і відносин між ними, та орієнтує на визначення навчання як цілеспрямованої 
творчої діяльності його суб’єктів;

– компетентнісний підхід, спрямований на формування й розвиток у студентів ключових компетентнос-
тей (ціннісно-смислової, загальнокультурної, навчально-пізнавальної);

– інформаційна, комунікативна, соціально-трудова компетентність особистісного самовдосконалення;
– особистісний підхід передбачає процес саморозвитку здібностей, самовизначення, самореалізації, 

самоутвердження особистості як суб’єкта пізнання, що ґрунтується на виявленні його індивідуальних осо-
бливостей;

– діяльнісний підхід сприяє формуванню навчально-пізнавальної, комунікативної та самостійної діяль-
ності майбутнього фахівця і спрямований на організацію діяльності суб’єкта навчання, у якій він був би 
активним у пізнанні, праці, спілкуванні, власному розвитку;



95

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

– ресурсний підхід, за якого організація змішаного навчання передбачає виявлення та врахування вну-
трішніх і зовнішніх ресурсів кожного студента та ефективне їх використання. Тим часом ресурс розгляда-
ється як сукупність наявних умов і засобів, необхідних для реалізації потенційних можливостей студента.

Усі наведені факти щодо інформаційно-комунікаційних технологій та їх втілення в навчальний процес 
як передумову успішного опанування іноземними мовами студентами мовних спеціальностей дають змогу 
висловити такі узагальнення: під час проєктування професійної підготовки фахівця філологічного іншо-
мовного напряму підготовки неабиякого значення набуває компетентнісний підхід, який вимагає покласти 
в основу розробки освітніх стандартів характеристики, що відображають якісні результати освітнього 
процесу в термінах професійних компетентностей; реалізація компетентнісного підходу у разі вивчення 
комп’ютерних дисциплін в університеті забезпечить виконання визначальної мети педагогічної філологіч-
ної освіти – підготовку кваліфікованих фахівців-філологів з іноземної мови відповідного рівня; загальна 
структура та класифікація компетентностей майбутнього фахівця педагогічного профілю, що здобув вищу 
освіту, складається із загальних компетентностей та професійно-спеціалізованих компетентностей (загаль-
нопрофесійні, предметно-орієнтовані або профільно-орієнтовані компетентності, технологічні; профе-
сійно-практичні компетентності); вивчення комп’ютерних дисциплін сприяє формуванню у студентів ІКТ-
компетентності, дає не тільки предметні знання, а й навчає методів наукового керування, які знаходять усе 
більше застосування в різних сферах діяльності людини; врахування основних дидактичних умов форму-
вання ІКТ-компетенції фахівця та доведення до студентів основних вимог щодо рівня ІКТ-компетенції дає 
змогу ефективно організувати навчальний процес із вивчення професійних дисциплін.

Висновки. Отже, останні досягнення в галузі високих технологій відкривають перед вчителями іно-
земної мови широкі можливості для подальшого вдосконалення навчального процесу та підвищення якості 
отриманих знань. Використання комп’ютерних технологій у мовній освіті – це один із перспективних 
напрямів інформатизації навчального процесу. Унікальні властивості мультимедійних програм дають змогу 
вирішити головне завдання мовної освіти – формувати у вихованців стійкі комунікативні компетенції під 
ефективним керівництвом досвідченого вчителя, але при цьому учні самостійно працюють і докладають 
зусилля, аби опанувати іноземні мови.
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Kanibolotska O. A. Ways of creating information and communication background for successful study of a foreign 
language by students of philological specialties

This article is an extensive, interdisciplinary study of ways and means applied IT-skills and abilities in teaching process. 
During the analysis of professional sources in the study the essence of the concepts «competence» and «information and com-
munication competence» is specified; their structure, features, specific functions of competence are analyzed; on this basis, 
the general and specific skills inherent in it are specified. The essence of one of the main components of training a qualified 
foreign language teacher is revealed. Information and communication competence of a foreign language teacher is a system 
of knowledge, skills and personal qualities of future teachers. The main ways of information and communication competence 
formation of language students (future foreign language teachers) are established, they are active formation of IT-competence 
within the framework of distance learning, blended learning, e-learning, mobile learning, modern teaching IT-tools, learning 
with interactive methods, technology learning training, etc. We managed to prove that the formation of IT-competence of stu-
dents occurs in the process of active use of blended learning, which is synthesized by the following components: distance 
learning of theoretical material (first stage of organizational model), development of practical aspects in the form of classroom 
(second stage of organizational model). Elements of e-learning, mobile learning (m-learning), u-learning, flipped learning 
and others were used for this teaching way. With blended learning, students’ educational opportunities expand; there is an inter-
action between teachers and students. The result of this type of training is the formation of the personality of the future specialist 
with the necessary set of key competencies capable of solving current professional problems.

Key words: high school, future teacher, professional IT-competence, information society, professional training.
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МЕТОДИКА FLOORTIME У РОБОТІ ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ  
ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Модель розвитку, що базується на індивідуальних стосунках (DIR), теоретична та прикладна основа для всебічного 
втручання досліджує функціональні можливості розвитку дітей у контексті їхнього унікального профілю обробки на 
біологічній основі, їхніх сімейних стосунків та інтерактивних моделей взаємодії. Під час спонтанних ігрових сеансів 
«floortime» дорослі слідують керівництву дитини, використовуючи афективно підтягнуті взаємодії за допомогою жес-
тів та слів, щоб скеровувати дитину по так званій символічній драбині, на першому етапі створюючи основу спіль-
ної уваги, залучення, використання простих та складних жестів та вирішення проблем, таким чином вводячи дитину 
у світ ідей та абстрактного мислення. Нами розглянуто використання методики DIR Floortime у психолога, корекцій-
ного педагога, фахівця із соціальної роботи, ерготерапевта, фахівця з фізичної реабілітації та інших фахівців у роботі 
з дітьми з інвалідністю або з групи ризику чи застосування елементів батьками у процесі гри з дитиною. Визначено 
та проаналізовано такі основні рівні DIR Floortime, як: розвиток, відмінності та соціальна взаємодія. Проаналізовано 
кожен з рівнів та його вплив на формування соціальних навичок – взаємодії, комунікації дитини. Визначено, що осно-
вним правилом є слідування дорослим за дитиною у процесі гри. Ідея терапії за методикою Floortime полягає в тому, 
щоб взаємодія дитини і дорослого були природними, а середовище емоційно тепле і безпечне для дитини, тоді вона буде 
відчувати себе невимушеною, веселою і спокійною. Визначено умови застосування методики Floortime: слідувати за 
дитиною – не означає коментувати або просто повторювати те, що вона робить, це означає входити в контакт і вза-
ємодіяти з нею на базовому рівні її інтересів. Дорослий повинен створити причину, з якої дитина захоче з ним грати, 
тому для початку потрібно придивитися до дитини і з’ясувати, в чому полягає її істинний інтерес. Тож, у статті 
нами розглянуто та охарактеризовано мету, основні принципи такої методики, її застосування, проаналізовано та роз-
глянуто основні елементи DIR Floortime та участь дорослого у супроводі дитини під час гри як фахівця, так і батьків.

Ключові слова: гра, floortime, розлади спектра аутизму, розвиток, взаємодія.

Навички спілкування та взаємодії вважаються двома надзвичайно важливими компетенціями, якими має 
оволодіти кожна людина. Для дітей ці навички необхідні, щоб підтримувати процес навчання через соці-
альне середовище та надалі допомагати їм задовольнити свої потреби за допомогою виразної мови. Не менш 
важливою у розвитку дитини є гра, оскільки саме через гру дитина формує комунікативні, соціальні нави-
чки. Гра – це складне явище, яке природним чином для більшості дітей з’являється у житті; вони проходять 
через різні етапи розвитку у грі й можуть ускладнювати її, проявляти уяву та творчість до своїх процесів 
мислення та дій [7]. Коли дитина вибирає гру, вона покладається на свої емоційні імпульси – так вона вира-
жає свій емоційний стан. Floortime допомагає навчитися дивитися глибше і зрозуміти емоційний зміст гри 
дитини, використовуючи різні деталі.

Насправді кількість емоційних тем, що лежать в основі дитячої гри, дуже мала. Тому розрізнити деталі, 
заховані в глибині гри, буде не так складно.

Floortime – серцевина моделі DIR Floortime, це ігровий компонент комплексної програми для немов-
лят, дітей, підлітків та їхніх сімей з різними проблемами психофізичного розвитку, включаючи розлади 
спектра аутизму (РСА). Ця комплексна програма включає в себе роботу з усіма елементами моделі DIR 
Floortime, функціональний емоційний рівні розвитку та основні, індивідуальні, неврологічні відмінності 
у процесі можливостей, створюючи тим самим ті навчальні стосунки, які допоможуть дитині рухатися 
вперед у своєму розвитку. Ці відносини, своєю чергою, пристосовані до індивідуальних відмінностей 
дитини, які рухають її вперед сходинками розвитку, вдосконалюючи та надаючи можливість освоїти кожен 
функціональний потенціал емоційного розвитку, на який вона здатна. Метод DIR Floortime часто включає 
в себе не просто Floortime, але різні види терапії, такі як логопедична терапія, ерготерапія, лікувальна 
фізкультура, освітні програми, консультативна підтримка батьків та домашні програми, а також шкільні 
програми. У нашій статті ми зупинимося на компоненті Floortime, який є серцевиною як домашнього, так 
і шкільного компонента. 

Загальна філософія Floortime характеризується всіма видами взаємодії з дитиною. Усі взаємодії повинні 
включатися у разі використання Floortime, так само як і конкретні цілі цієї взаємодії, включаючи розуміння 
емоційних, соціальних та інтелектуальних відмінностей дитини в руховій, сенсорній та мовній функції, 
а також догляд за дитиною на поточний момент, моделі функціонування та взаємодії дитини та сім’ї.

Моделі розвитку підкреслюють індивідуальні відмінності в обробці та необхідності адаптувати втру-
чання до унікального біологічного профілю дитини як характеристики відносин між батьками і дитиною. 
Тому що обидва фактори, що вимірюються, складні і через широкий діапазон індивідуальних неврологічних 
процесів у популяції, дослідження ефективності етапів розвитку прогресували шляхом вивчення підком-
понентів загального підходу. Самі підкомпоненти можна узагальнити, спираючись на три основні аспекти 
підходу DIR Floortime:
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– D – особливості розвитку;
– І – основні, неврологічні, процесорні відмінності дитини;
– R – стосунки та подальша афективна взаємодія.
Теорія DIR уперше описана доктором Грінспеном у 1975 році та отримала подальший розвиток протягом 

наступних 20 років. Він отримав високі почесті та визнання за свою роботу, включаючи найвищу нагороду 
Американської психіатричної асоціації за дослідження дитячої психіатрії.

DIR Floortime – це поширена система допомоги дітям з розладами спектра аутизму. У разі використання 
у своїй роботі фахівцями методики DIR Floortime виділяють її початкову мету – організацію допомоги дитині 
у відновленні відносин із батьками в обхід проблем сенсорної обробки інформації. Фахівці методики DIR 
Floortime враховують унікальність кожного члена сім’ї. Стратегії, що використовуються для навчання дітей 
із затримкою розвитку, а особливо дітей з розладами спектра аутизму (РСА), поділяють на дві категорії: 
поведінкові та соціально-прагматичні. Хоча два підходи різні, проте їх основи мають спільні ключові харак-
теристики: раннє інтенсивне втручання, стратегічне спрямування та структуровані програми. Наприклад, 
метод ABA (прикладний аналіз поведінки) є найпоширенішим поведінковим підходом, що застосовується 
для осіб з РСА. Згідно з цим підходом, поведінка формується шляхом оперантного навчання (модифікація 
поведінки шляхом підкріплення), як зазначають науковці В. Prizant та А. Wetherby. Найпоширенішим мето-
дом втручання із використанням соціально-прагматичного підходу є DIR Floortime Therapy, що розроблений 
психіатром Стенлі Грінспеном. Він вважав, що, створюючи втручання на основі розвитку відносин, він 
може навчати дітей із затримкою розвитку навичок соціалізації, вдосконалення мови, розвитку спільної 
уваги та зменшення повторюваних рухів [1].

На рис. 1 нами представлена модель DIR Floortime.

Функціональний розвиток, можливості:

− увага та фокусування;
− залучення та взаємини;
− просте одно- чи двожестикулювання;
− комплексне вирішення проблеми;
− аналітичне/логічне мислення;
− творче використання ідей/символів

Дитина-
доглядальник

взаємодія

Сім’я
Громада
Культура

Індивідуальні біологічно 
зумовлені відмінності

Рис. 1. Модель DIR Floortime

D: Особливості розвитку
Такий підхід заснований на роботі таких великих теоретиків з питань психофізичного розвитку, як Піаже, 

Виготський, Еріксон і Кольберг. Розвиваючий підхід розглядає поведінку та навчання у контексті процесу 
розвитку чи зміни. Описує розвиток з точки зору особистості, де вона перебуває і куди прямує. Розуміння 
унікального процесу розвитку означає надання можливості для кожної людини поважати та керувати нею 
у своєму особистому розвитку. На такому етапі роботи ми складаємо «портрет» функціонально-емоційного 
розвитку дитини, який допоможе скласти індивідуальну програму.

I: Індивідуальні особливості дитини
У 1979 році ерготерапевт Джейн Айрес започаткувала нове відкриття, в якому здатність сенсорної 

обробки інформації дитини може впливати на те, як діти навчаються та інтегруються в освітньому та своєму 
середовищі.

Дослідження ерготерапевта забезпечило нове розуміння рухів дитини та регуляторної поведінки. Крім 
того, ця робота показала, що на біологічні відмінності можна впливати через впровадження певних тера-
певтичних втручань. Останні 40 років присвячено величезній кількості досліджень, які описували не лише 
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біологічні відмінності у сенсорно-руховій обробці інформації, але подальші відмінності в емоційно-регуля-
тивній обробці інформації.

Як результат, у 2001 році Національна наукова рада Національної академії наук опублікувала звіт «Вихо-
вання дітей з аутизмом», в якому закликала до адаптації підходів лікування дітей з РАС із урахуванням 
унікального біологічного профілю кожної окремої дитини. К. Лілас (С. Lillas) та Дж. Турнбол (J. Turnball) 
у своїй науковій праці описали, як на поведінку впливають сенсорні системи мозку. Вони вказали, що чуттєві 
здібності немовляти генетично підготовлені реагувати на людину, взаємодію і переходять у пряму залеж-
ність від батьківських дотиків, міміки, голосу і виразів, руху. Взаємодія між дитиною і батьками та сенсор-
ною діяльністю створює мережу нервових клітин та нервових шляхів у розвитку мозку дитини.

Саме тому обмін, який відбувається під час ігрової взаємодії дитини та батьків, розглядається як постій-
ний цикл сенсомоторних перетворень.

Фахівцями беруться до уваги: особливості ЦНС, медичні дані, історія сім’ї, особливості всіх членів 
сім’ї і їх взаємини, сімейні ритуали і традиції, сенсорний профіль сім’ї і дитини, її звички (що любить і не 
любить).

Для складання індивідуального профілю дитини беруться до уваги такі аспекти, як:
– слухова обробка інформації;
– ступінь невербального спілкування, а саме жестами;
– здатність розуміти звернену мову;
– можливість використання мови;
– особливості візуально-просторової обробки інформації;
– складності з моторним плануванням і послідовністю дій;
– індивідуальні сенсорні реакції.
R: Відносини і вплив
Описує, як відносини сприяють нашому розвитку. Люди є соціальними істотами, і стосунки є ключем до 

нашого людського розвитку. DIR використовує ключовий афективний (емоційний) аспект цих відносин для 
сприяння розвитку.

Це всі відносини, які необхідні для емоційного розвитку дитини. Насамперед відносини з мамою і татом, 
пізніше із вихователями, а потім із фахівцями та оточуючими людьми. Саме це і є основним, з метою якого 
складається програми DIR Floortime. Спеціаліст повинен допомогти батькам:

1. Розпізнати стан своєї дитини.
2. Сприймати дивну і дратівливу поведінку дитини як її індивідуальні особливості.
3. Підтримувати здатності дитини до функціонування, спілкування, мислення й емоційного прояву.
Як проводяться заняття: 20–30 хвилин безперервного часу гри.  С. Грінспен пропонує 5 сеансів на день. 

Необхідно забезпечити ігровий простір, що дозволяє рухатися дитині вільно та досліджувати. Як впливає 
методика Floortime на поведінку: дитина має можливість бути пильною та обізнаною; проявляти ініціативу; 
бути гнучкою; збільшується послідовність дій; можливість вирішувати проблеми; навчається правильно 
розчаровуватися; отримувати насолоду від навчання; спілкуватися за допомогою жестів та слів; планувати 
та виконувати [3].

Першим кроком втручання є залучення дитини, використовуючи її інтереси, щоб привести її у «наш світ». 
Це можна зробити, якщо дорослий просто копіює дії дитини. Наприклад, якщо дитина стукає лего об під-
логу, дорослий також може приєднатися до дитини, постукуючи іграшкою по підлозі. Тоді дорослий може ще 
трохи залучити дитину, давши дитині ще одне лего або надавши мовленєвий супровід з виконання певних дій 
чи характеристики предметів. Таку саму техніку можна застосувати і до старших дітей, але, можливо, замість 
того, щоб вдаряти лего об підлогу, старша дитина може бути зацікавлена у будівництві залізничних колій 
тощо. Отже, для того щоб потрапити у світ старшої дитини, дорослий може запропонувати додати під’їзний 
міст до доріжки, щоб гра дитини розширювалася, але це все одно базувалася на інтересах дитини.

Фахівці DIR Floortime переслідують дві основні цілі:
– слідувати за дитиною та опиратися на її інтереси;
– вводити дитину у світ, але важливим акцентом є бажання самої дитини бути разом із дорослим 

в одному світі.
Фахівець має певні правила (як поводитися) під час застосування такої методики: говорити спокійним 

голосом; повільно; бути ненав’язливим; дивитися на дитину без негативних емоцій; підтримувати гру жес-
тами; бути активним слухачем.

Моделі розвитку еволюціонували за багато років у галузі психічного здоров’я немовлят. Починаючи 
з 1950-х років з’явилося нове розуміння важливості взаємодії батьків та дитини. Спираючись на ці роки під 
час проведення дослідження в галузі психології розвитку, які підкреслюють важливість ранніх стосунків 
та функціонування сім’ї, д-р Стенлі Грінспен та його партнер д-р Серена Відер розпочали спільну роботу 
з вивчення взаємодії матерів та їхніх дітей у контексті віку немовляти, які мають високу прив’язаність до 
матері. Згодом було проведено численні наукові дослідження, які підтверджують важливість взаємодії бать-
ків і дитини та значення програм з втручання, саме які зосереджені на підтримці стосунків між батьками 
і дітьми, особливо приділяючи увагу сфері спільної уваги та емоційного настрою [5]. 
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Підходи такої моделі спрямовані на вимірювання змін у здатності людини:
– розділяти увагу;
– формувати теплі інтимні та довірливі стосунки;
– ініціювати (а не відповідати), використовуючи цілеспрямовані дії та соціальні дії; спонтанне спілкування;
– брати участь у (двосторонніх, взаємних) взаємодіях, перебуваючи в діапазоні різних емоційних станів;
– розв’язувати проблеми через процес спільного регулювання, читання, реагування та адаптування до 

почуттів інших;
– виявляти креативність;
– логічно мислити до мотивації та перспективи для інших;
– розвивати внутрішні особистісні цінності.
DIR – це орієнтована на дитину теоретична модель, яка зосереджена на терапії основних дефіцитів ASD 

[1, с. 24]. DIR іноді називають Floortime, що стосується конкретної терапії/стратегії, що використовуються 
в моделі DIR. Модель DIR фокусується на фундаментальному соціально-емоційному розвитку та побудові 
стосунків з членами сім’ї. Саме батьки та інші члени сім’ї, як правило, є основними людьми в житті дітей 
і зазвичай формують перші стосунки з дітьми.

Розвиток функціонування дитини визначається відповідно до шести функціональних рівнів емоційного 
розвитку (англ. Functional Emotional Developmental Levels) (FEDL)). FEDL часто називають ступенями «схо-
динки розвитку», по яких піднімаються нейротипові діти, оскільки вони формують основоположні навички, 
необхідні до підняття навичок вищого рівня.

Хоча існує дев’ять FEDL, що ідентифіковані S. Greenspan і S. Wieder, лише перші шість є частиною 
початкового плану для впровадження терапії для дітей з РАС (у дужках включено вік, коли нейротипові діти 
зазвичай демонструють ці навички):

1) реагування та інтерес до світу (0‒3 місяці);
2) залучення та спілкування (2–6 місяців);
3) навмисне та двостороннє спілкування (4‒9 місяців);
4) вирішення соціальних проблем, регулювання настрою та формування усвідомлення себе (9–18 місяців);
5) створення символів та використання слів (18–30 місяців);
6) емоційне мислення, логіка та відчуття реальності (30–48 місяців);
7) багатокаузальне та трикутне мислення;
8) сіра зона, емоційно диференційоване мислення; 
9) зростаюче відчуття себе та роздуми про внутрішній стандарт [5].
Виокремлюють основні принципи стратегії використання Floortime: гра один на один з дитиною; сліду-

вання за дитиною та її інтересами; дії дитини мають сенс та зміст; залучення/заохочення дитини до спілку-
вання; побудова двосторонньої взаємодії; створення перешкод; постановка завдань у грі; надання вибору; 
ставлення питань; поведінка та навички спеціально не тренуються і не заохочуються, як це відбувається під 
час певних занять (корекційних, наприклад); відсутність інструкцій; заборона і припинення гри у разі небез-
пеки; не має неприйнятних тем або занять; не має неприйнятних почуттів.

Ключовим моментом Floortime є наслідування дитини та приєднання до дитини в її інтересах (тобто емо-
ційно значущих видах діяльності чи темах). За словами Цакіріса (Tsakiris), під час Floortime дорослий вико-
ристовує підказку для дитини, щоб визначити, які дії/відповіді вона буде робити/давати, одночасно фіксу-
ючи емоційний тонус дитини та підтримуючи почуття зв’язку, навіть якщо це несе суперечливий характер. 
Таким чином, взаємодія є спонтанною за своєю суттю, експериментальною і заснованою на моменті «тут», 
отже, в кінцевому рахунку вона має значення для самої дитини. Нами на рис. 2 представлено взаємодію 
дитини та дорослого у процесі терапії.

 
Рис. 2. Взаємодія терапевта та дитини
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Модель DIR/Floortime заснована на моделі «діатез-стрес модель» (англ. the affect diathesis model), яка 
передбачає, що за допомогою «взаємодії, що вирішує проблеми на основі афекту, дитина розвиває соціальні, 
емоційні та інтелектуальні здібності» [6, с. 90–93]. На модель DIR також впливають теорії типового розви-
тку дитини, психоаналітична психологія та сенсорна обробка інформації. Виокремлюють 5 кроків у мето-
диці DIR/Floortime.

Крок перший. Спостереження.
Для ефективного спостереження необхідне як уміння чути дитину, так і спостереження за дитиною. 

Вираз обличчя, тон голосу, жести, постава тіла та слова (або відсутність слів) – це все важливі підказки, які 
допоможуть визначити, як підходити до дитини, наприклад:

– Поведінка дитини розслаблена чи навпаки збуджена?
– Комунікабельний чи ні?
– Булькає від хвилювання?
– Дитина насправді проявляє зацікавлення.
Крок другий. Відкрите коло для спілкування.
Після того, як настрій і стиль дитини були оцінені, можна звернутися до дитини за допомогою відпо-

відних слів та жестів. Можливо розкрити коло спілкування з дитиною, визнаючи емоційний тонус дитини, 
потім детально розробляючи і спираючись на що завгодно, що цікавить дитину у цей момент.

Крок третій. Слідуйте за відповідями дитини.
Після початкового підходу слідувати за дитиною просто означає бути підтримуючим партнером у грі, 

який є «помічником» для дитини і дозволяє дитині задавати тон, керувати діями та створювати персональні 
драми. Це підвищує самооцінку та здатність дитини бути напористим і створює у дитини відчуття, що  
«я можу вплинути на світ». 

Крок четвертий. Розширювати гру. 
Коли ви слідуєте дитячому керівництву, то розширення ігрових тем дитини передбачає робити підтри-

муючі коментарі щодо гри дитини, не будучи при цьому нав’язливим. Це допомагає дитині висловлювати 
власні ідеї та визначати напрям гри. Наступним кроком є ставлення питань, які стимулюють творче мис-
лення і можуть продовжувати гру, допомагаючи при цьому дитині прояснити емоційні теми, наприклад: 
припустимо, дитина розбиває машину: замість того, щоб критично запитувати, чому ці машини розбиті? 
можна відповісти емпатійно. Ці машини мають стільки енергії і рухаються швидко. Вони намагаються 
кудись потрапити?

Крок п’ятий. Дитина закриває коло спілкування.
Коли ви наближаєтесь до дитини, ви відкриваєте коло спілкування, і дитина замикає його, коли вона буде 

спиратися на ваші коментарі та жести з коментарями. Одне коло перетікає в інше, і багато кіл можуть бути 
відкритими і так само швидко закриватися під час взаємодії з дитиною. Спираючись один на одного, дитина 
починає цінувати і розуміти цінність двостороннього шляху спілкування.

Цей підхід не тільки для дітей з РСА. Будь-яка дитина, якій бракує участі та змістовного спілкування, 
виграє у разі використання такої методики. Насправді, клініцистам завжди варто пам’ятати про компоненти 
«DIR», виконуючи будь-яку терапію, оскільки це допомагає встановити максимально індивідуальну терапію 
з дитиною.

Висновки. DIR/Floortime (Розвиток, Індивідуальні відмінності, стосунки) пропонує альтернативну пер-
спективу у терапії, яка враховує внутрішній інтерес дитини, а потім фокусується на її рівні мотивації для 
включення взаємних інтересів між учасниками терапії, підтримуючи при цьому різні неврологічні відмін-
ності, які можуть передусім перешкоджати реальному рівню розвитку дитини.
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Klymus T. M., Herus O. I., Kozak M. Ya. Floortime method in the work of a teacher with children with special 
educational needs

The Individual Relationship Development Model (DIR), a theoretical and applied framework for comprehensive interven-
tion, explores children’s developmental functionalities in the context of their unique biological treatment profile, their family 
relationships, and interactive models of interaction. During spontaneous floortime play sessions, adults follow the child’s 
guidance, using affective interactions through gestures and words to guide the child up the so-called symbolic ladder, in 
the first stage, creating a basis for joint attention, engagement, use of simple and complex gestures and solutions, problems, 
thus introducing the child to the world of ideas and abstract thinking. We reviewed the use of the DIR Floortime technique 
by a psychologist, correctional educator, social worker, occupational therapist, physical rehabilitation specialist, and other 
professionals in working with children with disabilities or at risk or using parental elements while playing with a child. 
The main levels of DIR Floortime are identified and analyzed: development, differences and social interaction. Each level 
and its influence on the formation of social skills – interaction, communication of the child are analyzed. It is determined that 
the main rule is for adults to follow the child during the game. The idea of Floortime therapy is that the interaction of child 
and adult is natural, and the environment is emotionally warm and safe for the child, and then she will feel relaxed, cheerful 
and calm. The conditions for using the Floortime technique to follow a child are defined – it does not mean commenting or 
simply repeating what she does, it means getting in touch and interacting with her at the basic level of her interests. The 
adult must create a reason why the child wants to play with him, so first you need to look closely at the child and find out 
what is his true interest. Therefore, in this article we consider and describe the purpose, basic principles of this technique, 
its application, analyze and consider the main elements of DIR Floortime and adult participation in accompanying the child 
during the game as a specialist and parents.

Key words: game, floortime, autism spectrum disorders, development, interaction. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРУП САМОДОПОМОГИ  
ДЛЯ РЕАБІЛІТОВАНИХ НАРКОЗАЛЕЖНИХ

Стаття присвячена особливостям груп самодопомоги для реабілітованих наркозалежних у змістовому аспекті. 
Розкрито сутність поняття «групи самодопомоги для реабілітованих наркозалежних». Група самодопомоги – це спе-
цифічне соціальне середовище, що має терапевтичний ефект, утворене безпосередньо реабілітованими наркозалеж-
ними з метою надання різних видів допомоги. Допомога полягає як у психологічній підтримці, так і наданні окремих 
елементів соціальної допомоги. Групи сприяють відновленню психологічного та соціального функціонування наркоза-
лежних та їх ресоціалізації.

Виділено загальні особливості груп самодопомоги для наркозалежних, що випливають з типології груп (контроль 
та реорганізація поведінки реабілітованих наркозалежних, досвід подолання стресових або кризових ситуацій, відчут-
тя дискримінації у зв’язку із соціальним статусом, яка є спільною рисою для всіх учасників групи, наявність загальної 
проблеми стосовно самовизначення, самоактуалізації та підвищення особистісної ефективності) та специфічні їх 
ознаки (однаковий досвід уживання психоактивних речовин, допомога від кожного учасника групи як система вза-
ємодопомоги, можливість отримати специфічну інформацію через рефлексію, навчання специфічних методів само-
допомоги, ініціація когнітивних процесів). Врахування цих особливостей дозволить підвищити ефективність надання 
соціальної підтримки таким особам.

Зміст організації соціального супроводу реабілітованих наркозалежних у групах самодопомоги зводиться до реалі-
зації таких етапів, як: 1) підготовка до самостійної життєдіяльності у соціальному середовищі через налагодження 
зв’язків із соціальною службою, членами групи само/взаємодопомоги (групи Анонімних Наркоманів), підбір і налаго-
дження контакту із соціальним спонсором (особа, яка мала досвід уживання наркотичних речовин, але довгий час 
перебуває у тверезості); 2) здійснення соціальної опіки, допомоги або патронажу соціальним педагогом/соціальним 
працівником або іншими суб’єктами соціальної роботи.

Ключові слова: групи самодопомоги, реабілітовані наркозалежні, наркозалежність, соціальна підтримка, соціаль-
ний патронаж.

На сучасному етапі розвитку соціальної роботи як інструменту соціальної допомоги вразливим верствам 
населення гостро постає питання вивчення альтернативних ресурсів для здійснення такої допомоги. Сто-
совно наркозалежних, які пройшли реабілітацію, актуальною буде підтримка у так званих групах само-
допомоги (взаємодопомоги) як у середовищі, що сприятиме їх ресоціалізації. Статистичні дані свідчать, 
що ефективність реабілітації наркозалежних у реабілітаційних центрах України не перевищує 5 %, тоді як 
у країнах Євросоюзу цей показних дорівнює до 30 %, а комплекс американських реабілітаційних послуг, 
що отримує і наркозалежний, і його родина, підвищує результативність одужання таких родин до 40 %. 
Звертаючись до досвіду цих країн, зауважимо, що потужний потенціал має так званий постреабілітаційний 
супровід реабілітованого наркозалежного і так звані групи самодопомоги як осередки, що підтримують стан 
реабілітованої особи.

Метою статті є розкриття сутності та особливостей таких груп, виділення їх загальних та специфічних 
ознак.

Останні публікації з теми дослідження показують, що питання становлення, розвитку та особливостей 
діяльності груп самодопомоги вивчали закордонні (Т. Боркман, М. Ліберман, Л. Леві, А. Катц, Дж. Мацат, 
М. Найлєнд, Дж. Уілсон) та вітчизняні дослідники (Д. Автономов, Н. Бондаренко, О. Зиков, І. Зінов’єва, 
К. Зборовський). Зокрема, вивчено особливості функціонування груп самодопомоги для осіб з інвалідністю 
(К. Зборовський), особливості здійснення групової терапії у групах самодопомоги (А. Фурманов), розгля-
нуто групи самодопомоги як альтернативний ресурс соціальної роботи (Н. Бондаренко), представлено специ-
фіку роботи груп самодопомоги для адиктів із різною спрямованістю – алкогольною, наркотичною, ігровою 
(Д. Автономов, І. Зінов’єва, О. Зиков), соціально-педагогічну роботу з реабілітованими досліджено Ю. Чер-
нецькою та ін. Наведені дослідження спрямовані на розв’язання таких проблем, як: організація і функці-
онування груп самодопомоги в технологіях соціальної реабілітації вразливих верств населення; корекція 
внутрішньогрупових стосунків; психологічна, психотерапевтична, робота з подолання неконструктивних 
стереотипів поведінки з метою надання допомоги у соціальному функціонуванні особистості, профілак-
тична робота та діяльність із навчання здорового способу життя осіб з проблемами здоров’я (інвалідністю). 
Таким чином, у теорії соціальної педагогіки і соціальної роботи поки що відсутні ґрунтовні дослідження, що 
стосуються діяльності груп для реабілітованих наркозалежних, після проходження ними курсу реабілітації 
у спеціалізованому центрі, отже, окреслена проблема залишається маловивченою і, узагальнюючи доробок 
учених, представимо сутність та особливості груп самодопомоги для реабілітованих наркозалежних.

Досвід роботи груп самодопомоги для реабілітованих наркозалежних уже доводить свою актуальність 
та дієвість і на теренах України. В основу визволення від залежності (хворобливого стану) покладено покро-
кову технологію нормалізації та підтримки здорового функціонування особистості, будь-то фізичний або 
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психічний стан, а група осіб (громада) власним прикладом визволення від залежності додатково мотивує 
кожного члена групи. Таким чином створюється специфічне соціальне середовище, що має терапевтичний 
ефект. На такому принципі базується діяльність будь-якої групи самодопомоги, відмінність полягає тільки 
у предметі залежності. Одним із варіантів груп самодопомоги є клубні будинки – загальна назва груп само-
допомоги людей із різного роду соціальними та медичними проблемами. Зазначимо, що мотивація до орга-
нізації груп самодопомоги найчастіше формується ще в реабілітаційних центрах, що здійснюють послуги 
з реабілітації нарко- і алкозалежних. 

Реабілітаційні центри різних типів для наркозалежних (трудотерапевтичні, християнські, комплексної 
допомоги) є суто спеціалізованими і надають допомогу наркозалежним і членам їхніх родин шляхом упро-
вадження комплексу соціально-реабілітаційних та інших послуг, а також здійснюючи профілактичну робота 
з молоддю, не надаючи соціальної підтримки реабілітованим наркозалежним. Однією із форм підтримки 
такої категорії осіб є запозичені із-за кордону так звані групи самодопомоги (self-help groups) або групи 
самозахисту, групи взаємодопомоги. До різновидів таких груп можна віднести самостійну групову діяль-
ність, групи підтримки у соціальних мережах і вельми відомі у країнах пострадянського простору групи 
Анонімних Наркоманів (групи АН) та групи Анонімних алкоголіків (групи АА). Особливість останніх 
полягає у тому, що в основу їхньої діяльності покладено 12-крокову програму одужання, а також програму 
«Тільки сьогодні», що реалізовуються у групах залежних осіб, що добровільно відвідують їх. Та незважа-
ючи на відмінності, суть діяльності цих груп зводиться до реалізації принципу допомоги одних членів групи 
іншим, що мають однакові проблеми.

Такі осередки діють при реабілітаційних центрах як самостійні осередки, а одними із законодавчих актів 
щодо захисту їхніх прав та діяльності її членів є закони України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» (2018), «Про волонтерську діяльність» (2015), «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю 
в Україні» (2001), а шляхом реалізації – соціальна та соціально-педагогічна робота.

На думку Ю. Чернецької, яка ґрунтовно дослідила питання соціально-педагогічної роботи з ресоціалі-
зації наркозалежних осіб в умовах реабілітаційних центрів, очевидною є необхідність співпраці з нарколо-
гічними службами, правоохоронними органами та спільнотами анонімних наркоманів (особливо тих, які 
працюють за програмою «12 кроків»), а також залучення до процесу реабілітації та ресоціалізації родини 
та найближчого оточення наркозалежної особи [5].

Білоруський дослідник К. Зборовський, спираючись на думку Дж. Майерс, зазначає, що група самодопо-
моги – це об’єднання різноманітних людей, що керуються в основному не професійними психотерапевтами, 
а кимось з членів групи, хто раніше входив до цієї групи [1, с. 71]. 

Отже, спираючись на науковий доробок сучасних науковців [1; 2; 3; 5], надамо таке визначення: група 
самодопомоги для реабілітованих наркозалежних – це специфічне соціальне середовище, що має терапев-
тичний ефект, утворене безпосередньо реабілітованими наркозалежними з метою надання різних видів 
допомоги – від психологічної підтримки до надання окремих елементів соціальної допомоги, а також для 
відновлення їх психологічного та соціального функціонування й подальшої ресоціалізації.

Переходячи до питання типологізації груп, зауважимо, що групи самодопомоги для реабілітованих нар-
козалежних містять ознаки всіх чотирьох типів груп самодопомоги, наведених Леоном Леві та описаних 
К. Зборовським, що варто розглянути з погляду специфіки їх діяльності [1]:

– групи першого типу зорієнтовані перш за все на контроль та реорганізацію поведінки індивіда. 
Оскільки реабілітовані для успішної ресоціалізації повинні засвоїти нові соціально прийнятні моделі пове-
дінки, то можна вважати цю особливість належною до груп, що досліджуються;

– групи другого типу, в яких люди вчаться долати стресові або кризові ситуації, такі, наприклад, як суї-
цидальні спроби. Така особливість теж притаманна досліджуваним групам, оскільки щоденне зловживання 
ПАР може закінчитися летальним випадком;

– групи третього типу, до яких входять люди, що відчувають дискримінацію у зв’язку із соціальним ста-
тусом, сексуальною орієнтацією і т.п., ця характеристика також притаманна наркозалежним, які відчувають 
стигматизацію та дискримінацію певною мірою;

– групи четвертого типу – групи з певною загальною проблемою, в основному стосовно самовизна-
чення, самоактуалізації та підвищення особистісної ефективності, що також є актуальною особливістю для 
груп реабілітованих наркозалежних.

На основі ознак груп самодопомоги, що подані К. Зборовським, виділимо специфіку груп самодопомоги 
для наркозалежних через низку ознак, до яких входять:

– досвід уживання ПАР – схожий досвід для всіх членів групи. Незважаючи на те, що це негативний 
факт, є позитивні особливості, що сприяють підвищенню рівня взаємодії в такій групі, а також підвищують 
ефективність роботи таких груп – налагодження взаєморозуміння між усіма учасниками зі спільним досві-
дом, отже, жоден не відчуває себе не прийнятим або одиноким;

– допомога від кожного учасника групи як система взаємопідтримки незалежно від строку перебування 
у групі та строку тверезості, оскільки важливим є особистісний досвід кожної людини. Особливістю також 
є те, що людина для підтримки може розраховувати на цілодобову допомогу більш досвідчених учасників, 
що отримало назву «емоційне» або «соціальне спонсорство». «Спонсор» – це учасник групи, що має трива-
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лий досвід тверезого життя, емоційно врівноважений, уміє долати життєві труднощі, справляється з тригер-
ними ситуаціями (обставини, що викликають бажання вживати наркотики);

– можливість отримати специфічну інформацію через рефлексію інших учасників групи стосовно 
симптомів зриву, методів психоемоційної стабілізації тощо. У групі відбувається обмін думками щодо ідей, 
цілей і планів, поведінки кожного учасника, що дозволяє останньому вчасно коректувати неконструктивні 
моделі поведінки;

– навчання специфічних методів самодопомоги дозволяє учасникам групи опанувати ефективні при-
йоми і методи самодопомоги, що забезпечує створення специфічного психотерапевтичного середовища;

– ініціація когнітивних процесів – терапевтичний вплив процесу самодопомоги, що значною мірою 
пов’язаний з іншими процесами – когнітивною терапією, формуванням позитивного образу «Я», покращанням 
самопорозуміння, розширенням кола альтернатив, підвищенням здатності перерозподілу соціальних норм і т.п.

Метою діяльності груп самодопомоги є психологічна, соціальна та матеріальна підтримка її учасників, 
обмін досвідом у подоланні проблем, полегшення способів пізнання та самопізнання для можливості задо-
волення власних потреб, отримання соціальних знань і навичок надання допомоги іншому, задоволення 
потреби у комунікації.

Соціально-педагогічну підтримку реабілітованих наркозалежних у групах самодопомоги вважатимемо 
різновидом соціально-педагогічної діяльності, спрямованим на здійснення допомоги у вирішенні психо-
логічних, соціально-педагогічних та інших проблем реабілітованих наркозалежних, які відвідують групи 
самодопомоги з метою поліпшення їхньої життєвої ситуації, формування навичок тверезого життя у соці-
умі, розвитку і саморозвитку особистості.

Ю. Чернецька, визначаючи зміст організації соціального супроводу наркозалежних у постреабілітацій-
ний період, стверджує, що метою такої діяльності є соціально-педагогічна допомога у подоланні життєвих 
труднощів та підвищення соціального статусу клієнта.

Проводячи аналогію із соціальною допомогою реабілітованим наркозалежним у групах самодопомоги, 
представимо також цей напрям у вигляді реалізації двох етапів:

1) підготовки до самостійної життєдіяльності у соціальному середовищі через налагодження зв’язків із 
соціальною службою, членами групи само/взаємодопомоги (групи Анонімних Наркоманів), підбір і нала-
годження контакту із соціальним спонсором (особою, яка мала досвід вживання наркотичних речовин, але 
довгий час (більш ніж 2–3 роки) перебуває у тверезості, і за потреби може підтримувати наркозалежного);

2) здійснення соціальної опіки, допомоги або патронажу соціальним педагогом/соціальним працівником 
або іншими суб’єктами соціальної роботи з метою підтримки здатності наркозалежного до самостійної жит-
тєдіяльності в певних соціальних умовах [4, с. 283–286].

Висновки. На основі проаналізованих наукових джерел досліджено, що групи самодопомоги є потуж-
ним альтернативним ресурсом для надання різних видів допомоги реабілітованим наркозалежним після про-
ходження ними реабілітації в реабілітаційному центрі – від психологічної підтримки до надання окремих 
елементів соціальної допомоги, а також для відновлення їх психологічного та соціального функціонування 
і подальшої ресоціалізації.

Виділено загальні особливості груп самодопомоги для наркозалежних, що випливають з типології груп 
(контроль та реорганізація поведінки реабілітованих наркозалежних, досвід подолання стресових або кри-
зових ситуацій, відчуття дискримінації у зв’язку із соціальним статусом, яка є спільною рисою для всіх 
учасників групи, наявністю загальної проблеми стосовно самовизначення, самоактуалізації та підвищення 
особистісної ефективності) та специфічні їх ознаки (однаковий досвід уживання ПАР, допомога від кожного 
учасника групи як система взаємодопомоги, можливість отримати специфічну інформацію через рефлексію, 
навчання специфічних методів самодопомоги, ініціація когнітивних процесів), врахування яких дозволить 
підвищити ефективність надання соціальної підтримки таким особам. Зміст організації соціального супро-
воду реабілітованих наркозалежних у групах самодопомоги зводиться до реалізації таких етапів, як: 1) під-
готовка до самостійної життєдіяльності в соціальному середовищі; 2) здійснення соціальної опіки, допо-
моги або патронажу реабілітованих наркозалежних у групах самодопомоги.

Перспективним напрямом дослідження стануть питання розробки функцій соціальних суб’єктів щодо 
здійснення соціально-педагогічної підтримки реабілітованих наркозалежних у групах самодопомоги.
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Klochok O. M. Essence and features of self-help groups for rehabilitated drug addicts
The article is devoted to the features of self-help groups for rehabilitated drug addicts in terms of content. The essence 

of the concept of «self-help group for rehabilitated drug addicts» is revealed. A self-help group is a specific social environment 
that has a therapeutic effect, created directly by rehabilitated drug addicts in order to provide various types of assistance. 
Assistance consists of both psychological support and the provision of certain elements of social assistance. The groups help to 
restore the psychological and social functioning of drug addicts and their resocialization.

The general features of self-help groups for drug addicts, arising from the typology of groups, are highlighted (control 
and reorganization of the behaviour of rehabilitated drug addicts, experience of overcoming stressful or crisis situations, dis-
crimination based on social status, which is a common feature for all group members, the presence of a common problem 
of self-determination, self-actualization and personal effectiveness), and specific characteristics (the same experience of using 
psychoactive substances, help from each member of the group as a system of mutual assistance, the ability to obtain specific 
information through reflection, training in specific methods of self-help, initiation of cognitive processes).

Consideration into account these features will increase the efficiency of providing social support to such persons. The 
content of the organization of social support of rehabilitated drug addicts in self-help groups is reduced to the implementation 
of the following stages: 1) preparation for independent living in a social environment through the establishment of links with 
social services, members of the self/mutual aid group (Addicts Anonymous group), selection and establishment of contact with 
a social sponsor (a person who has experienced drug use but has been sober for a long time); 2) implementation of social guard-
ianship, assistance or patronage by a social pedagogue / social worker or other subjects of social work.

Key words: self-help groups, self-help groups, rehabilitated drug addicts, drug addiction, social support, social patronage.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ДО ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНЯХ

Висвітлюються теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнях. 
Актуальність статті зумовлена необхідністю виховання учнів, здатних до міжкультурної взаємодії, спілкуван-
ня в полілінгвальному освітньому середовищі. Методами дослідження є теоретичний аналіз, систематизація, 
узагальнення результатів наукових досліджень в Україні та зарубіжжі. Теоретичними підходами з виховання 
толерантності в учнях та підготовки педагогів до цієї діяльності є гуманістична педагогіка, прогресивізм, соці-
альний конструктивізм. Окреслена підготовка базується на принципах визнання рівноправ’я всіх груп у соціумі; 
недопустимості дискримінації за національною, релігійною, культурною, ґендерною приналежністю; гнучкості 
адаптації кожного члена суспільства до варіативних умов; збереження національної та культурної ідентичнос-
ті індивідів; спрямованості на виховання у молоді мультикультурних якостей. Вимоги, котрі висуваються до 
сучасного вчителя, систематизовано відповідно до аксіологічного, психологічного та методичного аспектів його 
діяльності, а саме: від педагога вимагається виявляти гуманістичне світосприйняття, прагнення до соціальної 
справедливості, здатність працювати в команді; вміння співпрацювати з учнями, розвивати їхні соціокультур-
ні знання; розробляти методи, що забезпечують оптимальний характер виховання в учнів культури соціальної 
взаємодії, толерантності, поваги до інших. Ефективними методами підготовки студентів до виховання толе-
рантності є дискусії, портфоліо досягнень, участь у проєктній діяльності, презентація результатів колективних 
досліджень. Зазначені методи підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнях дозволяють 
сформувати професійно орієнтовані знання з цієї проблеми, досвід, толерантність, вміння ефективно взаємо-
діяти, виявляти повагу до ідей інших, підтримувати їх, аналізувати досягнення й критикувати. Перспективи 
вивчення зазначеної проблеми полягають у більш глибокому дослідженні зарубіжного педагогічного досвіду вихо-
вання моральних цінностей у дітей та молоді. 

Ключові слова: толерантність, виховання, підготовка, майбутні вчителі, теоретичні підходи.

Нині принципово важливою проблемою педагогічної науки та практики є виховання учнів, здатних до 
міжкультурної взаємодії, спілкування в полілінгвальному освітньому середовищі, вияву емпатії та толерант-
ності до інших людей, їхніх етнічних і релігійних традицій. У цьому ракурсі неабиякого значення набуває 
питання оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнях, що 
вимагає розкриття підходів, принципів та вимог до цієї підготовки.

Дослідження наукового фонду свідчить, що окреслена проблема висвітлювалася в таких напрямах, як: 
теоретичні засади становлення педагогічних кадрів (В. Андрущенко, В. Бондар), західноєвропейський досвід 
професійної підготовки майбутніх учителів (М. Князян [6], Д. Піршль, С. Поповська, Н. Стойкович [8], 
О. Хромченко [6]), технології та методи формування в учителів готовності до виховання особистісних якос-
тей учнів та студентів (С. Анагарі, Дж. Заманіан [1], Н. Майєр [7]).

Поряд із цим питання щодо висвітлення теоретичних засад з підготовки майбутніх учителів до виховання 
гуманістичних цінностей, зокрема толерантності, потребує більш детального вивчення.

Мета статті – висвітлити теоретичний базис підготовки педагогів до виховання у школярів толерант-
ності; завданнями є такі: 1) розкрити теоретичні підходи науковців України та зарубіжжя з виховання у шко-
лярів толерантності та підготовки здобувачів вищої освіти до цієї діяльності, а також відповідні принципи 
та вимоги; 2) охарактеризувати методи підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності (дискусії, 
утворення портфоліо досягнень колективу, участь у проєктній діяльності, підготовка презентацій результа-
тів своїх досліджень, проведених групою студентів).

Аналіз наукових джерел [6–12] дозволяє стверджувати, що проблема виховання толерантності та під-
готовки педагогів до цієї діяльності висвітлюється насамперед у контексті гуманістичної педагогіки. Це 
підхід, провідною ідеєю котрого виступає дитиноцентризм, що визнає самоцінність кожного школяра, вра-
хування його унікальності, здібностей, талантів, забезпечення індивідуально відповідного маршруту його 
розвитку. Передбачається вільний розвиток особистості дитини. 

Слід підкреслити, що одним з перших, хто широко висловлював ці ідеї в українській педагогічній 
думці, був Г. Сковорода. У своїй філософії серця Г. Сковорода висував ідею про те, що успіху можна 
досягти лише жертовністю, терпінням, самозреченням на благо інших людей. А джерелом щасливого 
життя є втілення своїх талантів у сродній праці, тобто діяльності на благо суспільства, котра відповідає 
здібностям людини [9]. 

Ці ідеї знайшли свій розвиток у творах К. Ушинського, Т. Шевченка, П. Юркевича, які наполягали на 
необхідності створення умов для самовираження дитиною своєї унікальності, реалізацію сил і талантів. 
З позиції цих мислителів вищим ідеалом людини є її свобода, яка має бути використана на благо соціуму, 
вияв любові, добра, милосердя, толерантності до кожного його члена [10–12]. 
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Відповідно до цих позицій у центрі навчального процесу має бути дитина, її духовний світ, інтереси, зді-
бності. Кожний педагог має виховувати найвищі моральні цінності, з яких толерантність посідає важливе 
місце, враховувати індивідуальну своєрідність учня, підбирати ефективні прийоми його навчання.

Іншим важливим теоретичним підходом до виховання та навчання учнів у Західній Європі та США є тео-
рія прогресивізму [3]. У цьому підході також акцентується на необхідності організації навчально-виховного 
процесу відповідно до інтересів та здібностей кожного учня, виховання у нього толерантності, прагнення до 
активної соціальної взаємодії з іншими у культурно диверситивному освітньому середовищі. 

У смисловому полі такого підходу, яким є соціальний конструктивізм, наголошується на пріоритеті залу-
чення учнів до самостійної діяльності, яка б відповідала їхнім інтересам. Набувають значення соціально-
критичні конструктивістські моделі, у контексті яких учні залучаються до командної діяльності, передумо-
вою ефективного функціонування яких є саме виховання толерантності, взаємодопомоги, взаєморозуміння 
між школярами. 

У працях науковців Західної Європи зазначається про те, що слід керуватися рекомендаціями експертів 
DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) [4, c. 6], відповідно до яких висувається пріоритет фор-
мування вмінь ефективної соціальної взаємодії на засадах культурного плюралізму. А отже, від особистості 
педагога вимагаються ефективні дії із запобігання та вирішення конфліктів, вміння йти на компроміс, пра-
цювати в команді, швидко адаптуватися до виконання інтегративних соціальних ролей.

Підготовка майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів базується на таких принципах, як-от:
– визнання рівноправ’я всіх соціальних, етнічних груп соціуму; 
– недопустимість дискримінації за національною, релігійною, культурною, ґендерною приналежністю;
– використання різноманітності суспільства як корисний чинник його розвитку; 
– гнучкість адаптації кожного члена суспільства до швидкоплинних культурно-соціальних умов;
– збереження національно-культурної ідентичності індивідів як представників певних етносів; 
– спрямованість на виховання у молоді мультикультурних якостей як передумови цілісності та повноти 

багатовимірної картини світу. 
На думку експертів DeSeCo, нині педагогу особливо важливо вміти виховувати толерантність, загальну 

культуру, взаємоповагу, вміння поважати думки інших, гнучкість, мобільність, етичність, людяність, почуття 
гумору, що й дозволяє випускникам закладів середньої освіти ефективно функціонувати у соціально гете-
рогенних групах [4, c. 6].

Актуальним є, як наголошує Ж.-П. Кюк, навчати мов і культур [5, c. 195], саме тому у процесі підготовки 
педагогів до виховання в учнях толерантності слід передбачати формування широкої системи знань з різ-
номанітних аспектів культури народів світу, вміння вивчати культурну спадщину, розробляти методи озна-
йомлення з нею учнів. Базисом для виховання толерантності є такі гуманістичні цінності, котрі насамперед 
охоплюють любов до іншого, добро, милосердя, співчуття. З толерантністю повʼязані готовність допома-
гати, підтримувати інших людей, виявляти увагу та піклування, здатність не лише чути співрозмовників, але 
й відчувати їхній внутрішній світ. 

На основі дослідження наукових праць [1–8] маємо змогу дійти висновку про те, що до сучасного вчи-
теля висуваються вимоги, котрі можуть бути систематизовані відповідно до аксіологічного, психологічного 
та методичного аспектів його діяльності. 

Наприклад, характеризуючи аксіологічний аспект професійної діяльності вчителя, слід наголосити на 
тому, що від педагога вимагається виявляти гуманістичне світосприйняття, прагнення до соціальної спра-
ведливості, врахування культурних особливостей, здатність працювати в команді, уникати конфліктів, йти 
на компроміс. 

Висвітлюючи психологічний аспект, зазначимо, що актуальними є вміння вчителя співпрацювати 
з учнями з максимальним розширенням їхніх соціокультурних знань, формуванням позитивних диспозицій 
та готовності до відкритої взаємозбагачувальної комунікації з представниками інших соціальних та етніч-
них груп. 

Не менш важливим є й суто методичний аспект зазначених вимог, а саме вміння розробляти такі 
методи та прийоми, які б забезпечували оптимальний характер виховання в учнів культури взаємодії, 
толерантності, поваги до традицій інших етносів, формування соціальної, комунікативної, міжкультурної 
компетентностей.

Відповідно до окреслених положень, принципів та вимог як у вітчизняному педагогічному досвіді, так 
і в досвіді США, Канади, Західної Європи реалізовано такі командні методи навчання й виховання, як дис-
кусії, утворення портфоліо досягнень учнівського/студентського колективу, участь у проєктній діяльності, 
підготовка презентацій результатів досліджень, проведених групою тих, хто навчається.

Наприклад, у нашій педагогічній діяльності здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
було запропоновано протягом виробничої практики на базі однієї із загальноосвітніх шкіл організувати дис-
кусію за темою «Вияв толерантності як чинник попередження булінгу в учнівському колективі». Зокрема, 
до початку дискусії були утворені групи учнів, кожна з яких отримала індивідуальне завдання, наприклад, 
з розкриття сутності понять «толерантність», «булінг», аналізу літератури з цієї проблеми, підбору прикла-
дів, формулювання рекомендацій з подолання булінгу в школі.
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Наголосимо, що портфоліо є колекцією результатів навчання учнів, їхньої пошукової роботи. Як відомо, 
найбільш поширеними є такі види портфоліо, як робоче портфоліо (що містить роботи, які допомагають 
оцінити прогрес школяра протягом певного терміну), шоу-кейс портфоліо (яке зосереджує найкращі роботи, 
котрі відзначаються оригінальністю та інноваційністю), портфоліо для записів (що включає записи, сис-
тематичне оцінювання яких слугує вияву динаміки прогресу учнів). У нашому досвіді здобувачі вищої 
освіти запропонували учням випускного класу підготувати колективне шоу-кейс портфоліо з проблеми вза-
ємодії в організації позакласної діяльності (конкурси, концерти, екскурсії) з аналізом ролі кожного члена 
учнівського колективу в цьому процесі. Така рефлексія передбачала вияв толерантності до кожного, повагу, 
дружнє ставлення. Підготовка цього портфоліо дозволила не лише згуртувати учнів, але й провести само-
аналіз власних здобутків у колективній діяльності, свого внеску у колективну справу. 

Неабиякою результативністю у підготовці майбутніх учителів до виховання толерантності в учнях від-
значається колективна проєктна діяльність. Вона володіє значним потенціалом не лише у напрямі розши-
рення знань із зазначеної проблеми, а й у згуртуванні студентського колективу. Окрім цього, ця діяльність 
сприяє формуванню критичного мислення здобувачів вищої освіти, швидкого вибору ними оптимальних 
варіантів власної поведінки та діяльності в непередбачуваних умовах, інтенсивній актуалізації накопичених 
знань та досвіду. Великого значення набуває взаємодія між студентами у ході виконання завдань проєкту, 
комунікація, взаємна довіра й допомога.

Переходячи до характеристики методу публічної презентації результатів проєктної діяльності, слід зазна-
чити, що він був спрямований перш за все на демонстрацію дослідницького доробку групи студентів. Утім, 
окрім цього, метою такого методу є також формування у майбутніх учителів умінь правильно вибирати аргу-
менти на підтримку власних ідей, унаочнювати результати у вигляді таблиць, графіків, схем тощо, переконувати 
інших членів групи, яка готує презентацію, в доцільності тих чи інших засобів демонстрації матеріалу тощо.

Зазначені методи підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнях дозволяють сфор-
мувати як професійно орієнтовані знання з цієї проблеми, розширити досвід її вирішення, так і виховувати 
толерантність у самих здобувачів вищої освіти, вміння ефективно взаємодіяти, виявляти повагу до ідей 
інших, підтримувати їх, аналізувати досягнення й критикувати.

Висновки. Отже, теоретичними підходами науковців України та зарубіжжя з виховання толерантності 
в учнях та підготовки педагогів до цієї діяльності є гуманістична педагогіка, прогресивізм, соціальний конструк-
тивізм. Окреслена підготовка базується на принципах визнання рівноправ’я всіх соціальних, етнічних груп; 
недопустимості дискримінації за будь-якими ознаками; використання різноманітності суспільства в корисний 
чинник його розвитку; гнучкості адаптації кожного члена суспільства до культурно-соціальних умов; збере-
ження ідентичності індивідів як представників певних етносів; спрямованості на виховання у молоді мульти-
культурних якостей як передумови цілісності та повноти багатовимірної картини світу. Вимоги, котрі висува-
ються до сучасного вчителя, систематизовано відповідно до аксіологічного, психологічного та методичного 
аспектів його діяльності. Ефективними методами підготовки студентів до виховання толерантності є дискусії, 
розробка портфоліо досягнень групи студентів, участь у проєктній діяльності, підготовка презентацій резуль-
татів колективних досліджень. Перспективи вивчення зазначеної проблеми полягають у більш глибокому 
дослідженні зарубіжного педагогічного досвіду виховання моральних цінностей у дітей та молоді.
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Kniazian M. O., Romaniuk D. Kh. The theoretical basis of future teachers’ training to cultivate pupils’ tolerance
The article considers the theoretical foundations of future teachers’ training to cultivate pupils’ tolerance. The relevance 

of the article is due to the need to educate the pupils’ capacity to intercultural interaction, communication in a multilingual 
educational environment. The research methods are theoretical analysis, systematization, generalization of research results 
in Ukraine and abroad. Theoretical approaches to the education of tolerance in pupils and the preparation of teachers for 
this activity are humanistic pedagogy, progressivism, social constructivism. The outlined training is based on the principles 
of recognizing the equality of all groups in society; inadmissibility of discrimination on the basis of nationality, religion, cul-
ture, gender; using the diversity of society as an important factor in its development; flexibility of adaptation of each member 
of society to various conditions; preservation of national and cultural identity of individuals; focus on educating the young 
people’s multicultural qualities. The requirements for a modern teacher are systematized in accordance with the axiological, 
psychological and methodological aspects of his work, namely: teacher is required to show a humanistic worldview, the desire 
for social justice, the ability to work in a team; the capacity to cooperate with pupils, to develop their socio-cultural knowledge; 
to develop methods that ensure the optimal nature to educate the pupils’ culture of social interaction, tolerance, respect for 
others. Effective methods of future teachers’ training to educate the pupils’ tolerance are discussions, portfolio of achievements, 
participation in project activities, presentations of the results of collective research. These methods form professionally oriented 
knowledge, experience, tolerance, ability to interact effectively, to show respect for other people’s ideas, to support them, to 
analyze achievements and to criticize. Prospects for studying this problem are a deeper study of foreign pedagogical experience 
in educating moral values in children and youth.

Key words: tolerance, education, training, future teachers, theoretical approaches.
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SWOT-АНАЛІЗ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

У статті подано результати SWOT-аналізу імплементації інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних уні-
верситетах. Проведений SWOT-аналіз імплементації інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних університе-
тах засвідчив такі позитивні характеристики: значне прагнення ЗВО до впровадження інклюзивної освіти, підтрим-
ка інклюзивності освітнього простору, що забезпечує доступність освіти для всіх категорій студентів; створення 
сприятливих умов для толерантного прийняття «особливих» здобувачів освіти у спільноті науково-педагогічних пра-
цівників та студентів; проведення заходів для соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції осіб з ООП у колективі 
студентів; стимулювання творчих напрацювань науково-педагогічних працівників щодо вдосконалення професійної 
діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору.

У результаті SWOT-аналізу виокремлено сильні сторони інклюзивного освітнього середовища в університетах: 
забезпечення права особи з особливими потребами на отримання якісної освіти; створення спеціальних безбар’єрних 
умов для навчання таких студентів; розширення можливостей професійної орієнтації та працевлаштування молоді 
з особливими потребами. Слабкими сторонами створення інклюзивного освітнього середовища в українських універси-
тетах є: несформованість нормативно-правової бази; відсутність адаптованої моделі організації інклюзивної вищої 
освіти; проблеми практичної організації інклюзивного середовища у ЗВО.

Труднощами в організації навчання студентів з ООП у закладах вищої освіти виявилися: використання спеціальних 
освітніх маршрутів для осіб з ООП; застосування спеціальних навчальних засобів і технічних пристроїв відповідно 
до потреб цих осіб; безбар’єрність фізичного середовища закладу вищої освіти; неготовність науково-педагогічних 
працівників до організації освітньої діяльності студентів з ООП.

Врахування переваг і слабких сторін забезпечує успішність створення інклюзивного середовища у закладах вищої 
освіти, що передбачає гармонійне поєднання психолого-педагогічних умов, технічних засобів і ресурсів університетів 
для організації освітнього процесу з особами, які мають особливі освітні потреби. 

Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти, інклюзія, інклюзивне освітнє середовище, сильні і слабкі сторо-
ни, студент з особливими освітніми потребами, SWOT-аналіз, університет.

У світлі останніх реформаційних змін української системи освіти особливої уваги заслуговує проблема 
імплементації інклюзивної освітньої політики у закладах вищої освіти. 

Нині організація інклюзивного навчання в Україні здійснюється відповідно до прийнятих нормативно-
правових документів, які закріплюють державні гарантії щодо надання освітніх послуг дітям і молоді 
з особливими потребами: Закон України «Про освіту» № 2145-VII від 05.09.2017 (із змінами щодо органі-
зації освітнього процесу для різних категорій дітей); Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо прав інвалідів» (№ 4213-VI від 22.12.2011); Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (№ 1324-VІІ від 5.06.2014); Концепція роз-
витку інклюзивної освіти (затверджена Наказом МОН України від 01.10.2010 № 912), в змісті якої визначені 
шляхи впровадження інклюзивної освіти; Указ Президента України № 344/2013 від 25.03.2013 «Про Наці-
ональну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; Постанова Кабінету Міністрів «Про 
затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» (№ 635 від 10.07.2019); 
Наказ МОН України від 14.06.2013 № 768 «План заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особли-
вими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» та ін. 

19 листопада 2020 року відбулася важлива онлайн-подія, присвячена розвитку Болонського процесу – 
Конференція міністрів вищої освіти Європейського простору вищої освіти «Embrace the challenge, create 
new opportunities and cancel differences» (м. Рим, Італія). У ході цієї конференції обговорено стан впрова-
дження положень Болонського процесу в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), визначено век-
тори роботи на наступні десять років (до 2030 року). У Римському Комюніке підтверджено зобов’язання 
всіх 48 країн-членів Болонського процесу розвивати більш інклюзивний, інноваційний, взаємопов’язаний 
та стійкий Європейський простір вищої освіти (ЄПВО) [5].

Міністри вищої освіти засвідчили свої бачення ЄПВО як «простору, де студенти, працівники та випус-
кники можуть вільно пересуватися, вчитися, викладати й проводити дослідження». ЄПВО нового бачення 
(візії) має повною мірою поважати фундаментальні цінності вищої освіти та демократії і верховенства 
права. Для досягнення цього бачення всі країни-учасниці Болонського процесу зобов’язуються будувати 
інклюзивний, інноваційний та взаємопов’язаний ЄПВО на підтримку стійкої, згуртованої та мирної Європи.

Римське Комюніке приділяє ключову увагу фундаментальним цінностям вищої освіти – академічній 
свободі, університетській автономії та верховенству права. Відповідно до основних положень, засвідчених 
у ньому, міністри підписали зобов’язання посилювати соціальну інклюзію та покращувати якісну освіту, 
повною мірою використовуючи нові можливості, надані цифровізацією сучасного суспільства, і дотримую-
чись етичних стандартів та прав людини без негативних наслідків для інклюзії [5].
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Водночас, незважаючи на актуальність вирішення проблеми задоволення освітніх і соціальних потреб 
молоді з особливими освітніми потребами, «аналіз стану трансформації освітніх закладів для цієї категорії 
студентів засвідчив відсутність цілісного, ґрунтовного підходу щодо імплементації інклюзивної освітньої 
політики у вищих закладах освіти» (Т. Кузьменко [3, с. 32]).

Дослідження системи організації інклюзивного навчання та його супроводу в університетах, прове-
дене Т. Качаловою і Т. Черненко, свідчать про: відсутність достатньої кількості підготовлених фахівців для 
роботи зі студентами з особливими освітніми потребами; недостатній рівень інклюзивної компетентності 
викладацького складу; низький рівень супроводу «особливих студентів»; недостатнє спеціальне обладнання 
аудиторій, тренінгових кімнат та облаштування безбар’єрного освітнього середовища закладу вищої освіти; 
недостатність залучення студентської аудиторії до супроводу студентів з особливими освітніми потребами; 
відсутність умов для творчого особистісного розвитку студентів з особливими освітніми потребами [2, c. 66].

Аналіз філософських, соціологічних, психолого-педагогічних джерел засвідчує неухильне зростання 
науково-дослідницького інтересу до створення інклюзивного середовища в закладах вищої освіти, що дає 
змогу молоді з особливими освітніми потребами отримати доступ до освітніх послуг університетів. 

Досліджуючи процес формування інклюзивного середовища, науковці акцентують свою увагу, зокрема, 
на обґрунтуванні концептуальних засад навчання осіб з особливими освітніми потребами (ООП) в інклю-
зивному освітньому середовищі (А. Колупаєва, К. Кольченко, Г. Нікуліна і П. Таланчук, М. Чайковський 
та ін.); організації інклюзивного освітнього простору у закладах вищої освіти (К. Кольченко, Т. Кузьменко, 
П. Таланчук, І. Малишевська); забезпеченні супроводу навчання студентів з особливими освітніми потре-
бами (М. Чайковський та ін.). 

Проте проблема створення інклюзивного освітнього середовища закладів вищої освіти Україні лише 
фрагментарно відображена у науковій літературі. Недостатність теоретико-методологічних даних, що роз-
кривають організацію інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних університетах, відбивається на 
якості реалізації інклюзивної освіти, а тому проведення SWOT-аналізу інклюзивного освітнього середо-
вища ЗВО може бути науковим підґрунтям для розроблення стратегій його формування. 

Метою цієї статті є здійснення SWOT-аналізу інклюзивного освітнього середовища закладів вищої 
освіти України, що передбачає виконання таких завдань дослідження: виокремити сильні і слабкі сторони 
створення інклюзивного освітнього середовища в ЗВО України; визначити потенційні можливості для імп-
лементації інклюзивного освітнього простору у вітчизняних університетах. 

Останнім часом актуалізується проблема забезпечення права на отримання якісної освіти для молоді 
з особливими освітніми потребами, що передбачає необхідність створення інклюзивного освітнього серед-
овища в закладах вищої освіти. 

Під поняттям «середовище» розуміється «безпосереднє оточення особистості, сукупність різних умов її 
функціонування і життєдіяльності, міжособистісних відносин з людьми, що сприяє особистісному розвитку 
людини, забезпечуючи взаємодію навчання і виховання» [4, с. 21].

П. Таланчук розглядає інклюзивне освітнє середовище як вид освітнього середовища, що забезпечує 
всім суб’єктам освітнього процесу можливості для ефективного саморозвитку, передбачає розв’язання про-
блеми освіти дітей та молоді з особливими потребами шляхом адаптації освітнього простору до потреб кож-
ного учасника освітнього процесу, охоплюючи реформування такого процесу, методичну гнучкість і варі-
ативність, сприятливий психологічний клімат в освітньому колективі і закладі, обладнання приміщень для 
потреб усіх учасників, що забезпечує їх повну участь в освітньому процесі [7].

Поділяємо думку П. Таланчука про те, що інклюзивне освітнє середовище забезпечується умовами та мож-
ливостями, адаптованими до потреб суб’єктів освітнього процесу з ООП для ефективного професійного роз-
витку і саморозвитку, що забезпечує їх повноцінну участь в освітньому процесі закладу вищої освіти [7].

Однак нині наявні значні труднощі імплементації інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних уні-
верситетах. За нашими спостереженнями, кількість осіб з особливими освітніми потребами, які вступають 
до закладів вищої освіти, вкрай низька. Молодь неохоче залучається до професійного навчання і отримання 
кваліфікації. На нашу думку, це частково пояснюється недостатністю підготовки до підвищених наванта-
жень розумової діяльності у закладах вищої освіти, невідповідністю технічних умов закладів вищої освіти 
до фізичних потреб таких здобувачів освіти. Найчастіше аудиторії закладів освіти не обладнані приладами 
і засобами, відповідними до потреб молоді з порушеннями психофізичного розвитку, і далі, ніж до холу уні-
верситету вони не можуть потрапити через відсутність пандусів усередині закладу (особи з порушеннями 
опорно-рухового апарату), не можуть якісно засвоїти навчальний матеріал через недостатню освітленість чи 
неправильну ехо-локацію кабінетів (слабозорих і слабочуючих студентів) тощо. 

Часткове підтвердження своєї думки знаходимо у праці Т. Кузьменко, яка засвідчує, що часто мотивація 
студентів із ООП до вступу в університети є зниженою. За спостереженнями дослідниці, молодь з особли-
вими освітніми потребами, маючи досвід інтегрованого чи інклюзивного навчання в школі, не поспішає 
вступати до закладів вищої освіти, оскільки знає, що її потреби не враховуються, обладнання для ефектив-
ного навчального процесу не досить [3, с. 32].

Окреслюючи переваги і недоліки впровадження інклюзивного освітнього середовища вищої освіти, звер-
немось до спеціального методу SWOT-аналізу, що визначається як «універсальна методика стратегічного 
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планування, яка спрямована на пошук нових можливостей та визначення потенційних ризиків для ефек-
тивного формування об’єкта дослідження, що передбачає виділення та розгляд чотирьох категорій факто-
рів: сильні сторони (strengths), слабкі сторони (weaknesses), можливості (opportunities) та загрози (threats)» 
[6, с. 172].

Здійснивши SWOT-аналіз імплементації інклюзивного освітнього середовища у системі освіти, спираю-
чись на погляди І. Малишевської [4], С. Наход [6], встановили, що сильними сторонами організації інклю-
зивної освіти є: реалізація демократичних основ громадського устрою (забезпечення права особи з ООП 
на освіту, її зміст та вибір установи, яка надає освітні послуги); наявність безбар’єрного фізичного і психо-
логічного середовища освітнього закладу; полісуб’єктність освітнього простору (різновекторність супро-
воду освітніх процесів; наявність реальних умов соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції осіб з ООП); 
забезпечення доступності різних ресурсів освітнього середовища для всіх студентів; мінімізація дискримі-
нації та соціальних стереотипів, виникнення нових векторів професійного розвитку фахівців, які працюють 
з молоддю з ООП; забезпечення справжньої індивідуалізації освітнього процесу; розширення можливостей 
професійної орієнтації та працевлаштування молоді з ООП; створення умов для формування моральних 
якостей та соціального інтелекту всіх студентів; формування у суспільстві навичок толерантності, поваги 
до молоді з ООП.

Слабкі сторони інклюзивного освітнього середовища вищої освіти в України включають змістово-функ-
ціональні та організаційні аспекти, що визначають діяльність фахівців, які працюють з молоддю з ООП 
у напрямі їхньої професійної підготовки. 

Загрозами до впровадження інклюзивного освітнього середовища вищої освіти за І. Малишевською [4], 
С. Наход [6], є: несформованість нормативно-правової бази, що регламентує всі аспекти інклюзивної освіти 
у системі вищої освіти; необізнаність суспільства щодо змін у системі освіти, недостатня інформованість 
потенційних і реальних споживачів освітніх послуг; відсутність системи послідовної роботи, спрямованої 
на підтримку інклюзивної освіти; несформованість моделі соціально-професійного партнерства фахівців 
соціально-педагогічного профілю і батьків дітей з ООП у справі подальшого навчання учня у закладах 
вищої освіти; відсутність адаптованої моделі організації інклюзивної освіти у ЗВО; проблеми практичної 
організації інклюзивного середовища у ЗВО (неготовність науково-педагогічних працівників (НПП) до реа-
лізації інклюзивної освіти студентами з ООП; соціально-психологічна проблема адаптації та соціалізації 
осіб з ООП у студентському середовищі, загроза неприйняття їх до колективу, відсутності толерантності 
з боку здорових студентів та їхніх батьків).

Водночас погоджуємось з думками В. Бондар [1] і С. Наход [6], що можливості інклюзивного серед-
овища вищої освіти включають: підготовку соціальної спільноти до прийняття людей з ООП на профе-
сійних місцях; появу експериментальних закладів інклюзивної вищої освіти, які впроваджують практики 
інклюзивного освітнього середовища; залучення засобів масової інформації до роботи з формування пози-
тивного іміджу інклюзивної освіти; зацікавленість соціальної спільноти, батьків осіб з ООП, представників 
громадських об’єднань, фахівців, які надають освітні послуги цим дітям та молоді (вчителі-дефектологи, 
корекційні педагоги, соціальні педагоги, психологи) у підготовці фахівців, які забезпечують якість інклю-
зивної освіти [1; 6]. 

На основі вивчення політики імплементації інклюзивного освітнього простору в провідних закладах 
України із впровадження інклюзії здійснено SWOT-аналіз особливостей нормативно-правового, освіт-
ньо-програмового, матеріально-технічного забезпечення університетів для організації ефективного освіт-
нього процесу для студентів з ООП. Проаналізовано сильні і слабкі сторони сформованості інклюзивного 
освітнього середовища у таких університетах, як: Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» (ВМУРоЛ «Україна»), Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (НПУ імені 
М. Драгоманова), Київський університет імені Бориса Грінченка (КУ ім. Б. Грінченка), Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка (КНУ імені Т. Шевченка). В цих університетах професійну 
освіту отримують фахівці багатьох напрямів підготовки, включаючи педагогічну, юридичну, медійну, між-
народно-економічну, соціологічну, фінансову сферу професійної самореалізації особистості. Вибір вказаних 
ЗВО насамперед зумовлений їх високим рейтингом серед роботодавців та багатовекторністю професійної 
підготовки фахівців. 

Встановлення рівня сформованості інклюзивного освітнього середовища у закладах вищої освіти нами 
здійснено за такими показниками, як: політика закладу вищої освіти щодо доступності освіти для студентів 
з ООП; особливості навчання і викладання у закладах вищої освіти для студентів з ООП; інфраструктура 
та матеріально-технічне забезпечення закладу вищої освіти для організації ефективного освітнього процесу 
для студентів з ООП. Запропонований перелік показників став підґрунтям для SWOT-аналізу інклюзивного 
освітнього середовища закладів вищої освіти. 

Досліджуючи показники політики закладів вищої освіти щодо доступності освіти для студентів з ООП, 
встановили, що у вибраних університетах розроблена нормативно-правова основа для реалізації інклюзії 
в освітньому процесі. У статутах університетів затверджується право кожної особистості на отримання 
якісної та доступної освіти, створення гармонійних умов для її соціалізації, професійного становлення 
і розвитку (табл. 1). Майже у всіх проаналізованих університетах наявні реальні умови для соціалізації, 



113

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

соціальної адаптації та інтеграції осіб з ООП, більшість ЗВО готові до використання спеціальних освітніх 
маршрутів для осіб з ООП (за твердженнями НПП та наявною на факультетах документацією). Вагомою 
є інформаційна підтримка інклюзивності освітнього простору в ЗВО, що забезпечує доступність освіти для 
всіх категорій студентів, однак не досить методичного забезпечення. НПП (ВМУРоЛ, КНУ) часто не мають 
досвіду з організації освітнього процесу для студентів з ООП, не готові до застосування спеціальних при-
ладів у процесі лекційних чи практичних занять, не володіють методикою роботи із певними категоріями 
молоді з ООП. 

Таблиця 1
Аналіз переваг і недоліків політики університетів щодо доступності освіти для студентів з ООП

Показники політики створення інклюзивного 
освітнього середовища

ВМУРоЛ  
«Україна»

НПУ ім.  
М. Драгоманова

КУ ім.  
Б. Грінченка

КНУ ім.  
Т. Шевченка

нормативно-правова основа інклюзивних про-
цесів у закладі вищої освіті + + + +
наявність реальних умов соціалізації, соціальної 
адаптації та інтеграції осіб з ООП + + + –
використання спеціальних освітніх маршрутів 
для осіб з ООП – + + –
підтримка інклюзивності освітнього простору 
в ЗВО, що забезпечує доступність освіти для всіх 
категорій студентів

+ + + +

організація заходів з формування позитивного 
іміджу інклюзивної освіти + – + +
популяризація позитивних змін і успіхів усіх 
студентів в умовах інклюзивного освітнього 
простору

+ – + +

формування толерантності та поваги до студентів 
з ООП + + + +
забезпечення вивчення освітніх потреб студентів 
у реальних умовах освітньої інклюзії + + + –

У більшості університетів відбуваються заходи з формування позитивного іміджу інклюзивної освіти, 
популяризуються позитивні зміни і успіхи всіх студентів в умовах інклюзивного освітнього простору, 
часто це реалізується за допомогою проведення науково-практичних конференцій, проведення тематич-
них заходів, до яких залучаються студенти з особливими освітніми потребами. Однак на практиці, поза 
межами популяризованого процесу висвітлення позитивного ставлення до інклюзивної освіти, в організа-
ції освітнього процесу ЗВО із студентами з ООП спостерігаються значні труднощі (НПП складно адапту-
ються до вимог побудови індивідуальних освітніх маршрутів осіб з ООП, впровадження їх у викладання 
навчальних дисциплін для груп студентів, які включають окремих «особливих» осіб). У всіх досліджу-
ваних університетах створюються сприятливі умови для формування толерантності та взаємоповаги до 
студентів з ООП. 

Також було виділено показники оцінювання організації освітнього процесу для студентів із ООП (табл. 2). 

Таблиця 2
Організація навчання і викладання в університетах для студентів з ООП

Характеристики організації навчання 
і викладання у ЗВО для студентів з ООП:

ВМУРоЛ  
«Україна»

НПУ ім.  
М. Драгоманова

КУ ім.  
Б. Грінченка

КНУ ім.  
Т. Шевченка

застосування адаптованого змісту освіти – + + –
різноаспектність супроводу освітніх процесів – – + –
наявність структур, які забезпечують соціальну 
експертизу доступності ресурсів освітнього про-
стору ЗВО

– – – –

стимулювання творчих напрацювань НПП щодо 
вдосконалення професійної діяльності в умовах 
інклюзивного освітнього простору

+ + + +

розроблення змісту і забезпечення курсів підви-
щення кваліфікації для педагогічних працівників 
ЗВО для оволодіння прийомами інклюзивної 
роботи зі студентами з ООП

+ + + –

залучення досвідчених педагогічних працівни-
ків до розроблення та здійснення експертизи 
навчально-методичних матеріалів, які забезпечу-
ють ефективність практик інклюзивної освіти

– + + –

визначення ролі і функцій кожного учасника 
групи супроводу студентів з ООП. + + + –
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Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

До застосування адаптованого змісту освіти виявились готові НПП двох із досліджуваних університетів 
(НПУ ім. М. Драгоманова і КУ ім. Б. Грінченка), тут педагоги мали вищу підготовленість до роботи зі сту-
дентами з ООП, мали досвід організації індивідуальної роботи з ними. Різноаспектність супроводу освіт-
ніх процесів та наявність структур, які забезпечують соціальну експертизу доступності ресурсів освітнього 
простору ЗВО, є проблемною зоною майже у всіх закладах вищої освіти.

Проте найбільш позитивними проявами відзначились показники стимулювання творчих напрацювань 
НПП щодо вдосконалення професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору та роз-
роблення змісту і забезпечення курсів підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників 
ЗВО для оволодіння прийомами інклюзивної роботи зі студентами з ООП. Зважаючи на потребу НПП 
в оволодінні необхідними знаннями і вміннями щодо організації інклюзивного освітнього середовища 
та підтримуючи політику університету щодо інклюзивної освіти студентів з ООП, на кожному факультеті 
чи у структурному підрозділі створюються сприятливі умови для роботи творчої групи педагогів, які роз-
робляють методичні рекомендації, створюють програми та курси підвищення кваліфікації науково-педа-
гогічних працівників. 

Відповідно до політики імплементації інклюзивного освітнього простору у вітчизняні університети 
у багатьох з них створюються групи супроводу молоді з ООП, що працюють з урахуванням чітко визначених 
ролей і функцій фахівців, які надають допомогу «особливим» студентам. 

У ході SWOT-аналізу імплементації інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних університетах 
також були проаналізовані інфраструктура та матеріально-технічне забезпечення ЗВО для організації ефек-
тивного освітнього процесу для студентів з ООП (табл. 3).

Таблиця 3
Інфраструктура та матеріально-технічне забезпечення університетів  
для організації ефективного освітнього процесу для студентів з ООП

Інфраструктура і матеріально- 
технічне забезпечення ЗВО для органі-
зації ефективного освітнього процесу 

для студентів з ООП

ВМУРоЛ  
«Україна»

НПУ ім.  
М. Драгоманова

КУ ім.  
Б. Грінченка

КНУ ім.  
Т. Шевченка

застосування спеціальних навчальних 
засобів, навчально-методичного і дидак-
тичного забезпечення відповідно до 
потреб цих осіб

+/– +/– +/– +/–

безбар’єрність фізичного середовища 
закладу вищої освіти +/– + +/– –
безбар’єрність психологічного серед-
овища закладу вищої освіти + + + +
наявність інформаційних і освітніх ресур-
сів для підготовки майбутніх фахівців 
ООП до професійної діяльності

– +/– + –

наявність матеріальних ресурсів, необ-
хідних для забезпечення якості освіти 
студентів з ООП.

+ – + –

У всіх досліджуваних університетах виявлено часткове застосування спеціальних навчальних засобів, 
навчально-методичного і дидактичного забезпечення відповідно до потреб цих осіб. 

Вагома увага у створенні інклюзивного освітнього середовища у ЗВО надається безбар’єрності фізич-
ного середовища закладу вищої освіти, однак не у всіх закладах є об’єктивна змога перепланувати архі-
тектуру приміщень для особливих потреб студентів. Водночас у кожному закладі вищої освіти створено 
сприятливі умови для безбар’єрності психологічного середовища, проводяться виховні заходи із залученням 
студентів з ООП, приділяється увага формуванню толерантного ставлення НПП в інших студентів до «осо-
бливих» осіб. 

Водночас виявлено і слабкі місця матеріально-технічного забезпечення ЗВО для організації ефективного 
освітнього процесу для студентів з ООП, у половини з досліджуваних університетів не досить інформацій-
них і освітніх ресурсів для підготовки майбутніх фахівців ООП до професійної діяльності (відсутні підруч-
ники із збільшеним шрифтом чи шрифтом Бройля, не досить аудіювальних технічних пристроїв для слабо-
чуючих студентів, відсутнє допоміжне обладнання аудиторій для організації навчального процесу студентів 
з порушеннями опорно-рухового апарату тощо). Також виявлено недостатність матеріальних ресурсів, необ-
хідних для забезпечення якості освіти студентів з ООП.

Здійснений SWOT-аналіз інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних університетах дає змогу 
визначити шляхи його формування і напрями розвитку, а також висуває на перший план актуальне завдання 
підвищення професійних компетенцій педагогів, які працюють зі студентами з ООП, забезпечення матері-
ально-технічної бази університетів, що вдосконалює зміст інклюзивної освіти цих категорій студентів.
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Побідні результати дослідження отримано Т. Качаловою та Т. Черненко, які засвідчують, що «інклюзивна 
освіта в закладах вищої освіти України лише починає упроваджуватись, на відміну від європейської сис-
теми, яка має досить ґрунтовні наукові дослідження в цій сфері та практику навчання «особливих» категорій 
студентів, що побудована на принципах соціальної інклюзії. Вітчизняна система інклюзивної вищої освіти 
приділяє більше зусиль навчанню і професійній підготовці майбутніх фахівців, залишаючи поза увагою 
науковців та викладацького складу ЗВО соціальну інклюзію, забезпечення умов для соціалізації студентів 
з ООП» [2, c. 68].

Висновки. Проведений SWOT-аналіз інклюзивного середовища вітчизняних університетів засвідчив 
наявність сильних і слабких сторін. Сильними сторонами виявилось значне прагнення ЗВО до впрова-
дження інклюзивної освіти з метою забезпечення права осіб з ООП на отримання якісної освіти; ство-
рення сприятливих умов для толерантного прийняття «особливих» здобувачів освіти у спільноті НПП 
та студентів; створення спеціальних умов для навчання студентів з ООП (пошуки індивідуальних форм 
і методів роботи з цими особами); проведення виховних заходів, що сприяють соціалізації, соціальній 
адаптації та інтеграції осіб з ООП у колективі студентів; розширення можливостей професійної орієнтації 
та працевлаштування молоді з ООП та ін. Позитивним є імплементація інклюзивного освітнього простору 
у вітчизняних університетах і стимулювання творчих напрацювань НПП щодо вдосконалення професійної 
діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору і розроблення змісту і забезпечення курсів підви-
щення кваліфікації для педагогічних працівників ЗВО для оволодіння прийомами інклюзивної роботи зі 
студентами з ООП. 

Труднощами в організації інклюзивного освітнього середовища у вітчизняних ЗВО виявилися: засто-
сування адаптованого змісту освіти; труднощі розробки і впровадження індивідуальних програм навчання 
студентів з ООП; використання спеціальних освітніх маршрутів для осіб з ООП; складність координування 
роботи групи психолого-педагогічного супроводу студента з ООП в інклюзивному освітньому середовищі. 
Складними моментами в організації навчання студентів з ООП є: застосування спеціальних навчальних 
засобів, навчально-методичного і дидактичного забезпечення відповідно до потреб цих осіб; безбар’єрність 
фізичного середовища закладу вищої освіти; наявність інформаційних і освітніх ресурсів для підготовки 
майбутніх фахівців ООП до професійної діяльності. Більшість університетів не мають достатньої матері-
ально-технічної бази для забезпечення освітніх потреб «особливих» студентів, а НПП не готові до застосу-
вання спеціальних технічних і дидактичних засобів для навчання таких осіб. 

Отже, політика імплементації інклюзивного освітнього простору в закладах вищої освіти спирається 
на інституційні нормативно-правові документи, однак практично має цілу низку проблем, які потребують 
нагального вирішення щодо організації освітнього процесу студентів з особливими освітніми потребами. 
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Kozulya V. M., Skyba Yu. A. SWOT-analysis of inclusive educational environment of domestic universities
As a result of the SWOT-analysis, the strengths of the inclusive educational environment in universities were identified: 

ensuring the right of a person with special needs to receive quality education; creating special barrier-free conditions for 
the education of such students; expanding opportunities for vocational guidance and employment of young people with 
special needs. Weaknesses of creating an inclusive educational environment in Ukrainian universities are: lack of legal 
and regulatory framework; lack of an adapted model for organizing inclusive higher education; problems of practical 
organization of inclusive environment in universities. 

The conducted SWOT-analysis of the implementation of inclusive educational environment in domestic universities 
showed the following positive characteristics: significant desire of universities to implement inclusive education, support 
for the inclusiveness of the educational space, ensuring the availability of education for all categories of students; cre-
ation of favorable conditions for tolerant acceptance of «special» students in the community of teachers and students; 
conducting activities for socialization, social adaptation and integration of persons with special educational needs in 
a team of students; stimulating the creative work of teachers to improve their professional activities in an inclusive edu-
cational space. 

Difficult moments in the organization of training for students with special educational needs in higher education 
institutions were: the use of special educational routes for persons with special needs; the use of special teaching aids 
and technical devices in accordance with the needs of these persons; barrier-free physical environment of the institution 
of higher education; not readiness of teachers to organize educational activities of students with special needs.

Taking into account the strengths and weaknesses ensures the success of creating an inclusive environment in higher 
education, which provides a harmonious combination of psychological and pedagogical conditions, technical means 
and resources of universities to organize the educational process with people with special educational needs.

Key words: higher education, higher education institution, inclusion, inclusive educational environment, strengths 
and weaknesses, student with special educational needs, SWOT-analysis, university.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
В ЗАКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто проблему цифровізації освітнього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти, 
актуальність якої зумовлена зміною вимог до професійної діяльності педагогічних працівників в умовах інформацій-
ного суспільства. На необхідності цифровізації освітньої галузі наголошується також у низці нормативно-право-
вих документів. Висвітлено стан дослідження проблеми в розвідках українських та зарубіжних науковців. Розкрито 
сутнісний зміст поняття «цифровізація» як зміни парадигми спілкування та взаємодії суб’єктів між собою та із 
суспільством, перетворення інформації в цифровий формат та комплексне вирішення проблем інфраструктурного, 
адміністративного, поведінкового та культурного характеру. Цифровізація модернізує навчальний процес, робить 
його більш гнучким, індивідуалізованим, пристосованим до сучасних умов, що забезпечує безперервність та прогресив-
ність післядипломної освіти. Проаналізовано можливості цифрових технологій у професійному розвитку педагогів. 
Визначено основні напрями процесу цифровізації як ключового чинника вдосконалення системи післядипломної педаго-
гічної освіти. Окреслено переваги та виклики цифрової трансформації системи підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, що передбачає використання нових форм, методів, прийомів навчання. Сформульовано висновки про необ-
хідність цифровізації освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти. Саме завдяки цифровізації 
навчальний процес стає доступнішим та гнучкішим. Це, своєю чергою, забезпечує комфортні умови для вдосконалення 
та ефективного професійного розвитку вчителів. Визначено основні напрями подальших наукових розробок, зокрема 
пошук ефективних шляхів цифровізації як комплексу інструментів, що оптимізують навчання, забезпечують персона-
лізацію та автоматизацію навчальних процесів.

Ключові слова: цифровізація, освітній процес, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, елек-
тронне навчання, цифрове освітнє середовище, заклад післядипломної педагогічної освіти.

Євроінтеграційні процеси українського суспільства актуалізували проблеми конкурентоспроможності 
національної освіти та реалізації моделі неперервної освіти, орієнтованої на підвищення професійного 
рівня педагогів відповідно до потреб споживачів освітніх послуг. 

У різні сфери життєдіяльності людини широко впроваджуються інновації, що орієнтують нас на роз-
виток та вдосконалення компетентностей, оволодіння новими видами діяльності. Система сучасної освіти 
покликана забезпечувати суспільству впевнений перехід у цифрову епоху, орієнтовану на зростання продук-
тивності, нові види праці, потреби людини. 

Інформатизація освіти створила підґрунтя для переходу на новий рівень – цифровізацію, яка спрямована 
на підготовку фахівців, які будуть затребувані на ринку праці, вільно володітимуть мобільними та Інтернет-
технологіями, а також орієнтовані на неперервне навчання (підвищення кваліфікації) засобами цифрових 
технологій. Усе більшого поширення набуває мобільне та інші види електронного навчання, відбувається 
певне переформатування електронних освітніх ресурсів, формується нове покоління навчальних засобів – 
цифрові освітні ресурси.

Цифрові технології у сучасному світі – це не тільки інструмент, а й середовище існування, яке відкриває 
нові можливості: навчання в зручний час, можливість проєктувати індивідуальну освітню траєкторію, непе-
рервність освіти. 

Однак процес цифровізації вимагає від педагогів іншого сприйняття світу, зовсім інших підходів, форм 
та методів роботи з учнями. Педагог стає не тільки носієм знань, а й провідником до цифрового світу. Учи-
тель повинен володіти цифровою грамотністю, здатністю створювати й застосовувати контент за допомогою 
цифрових технологій. У контексті цієї проблеми особливого значення набуває розвиток інформаційно-циф-
рової компетентності педагогів у закладі післядипломної педагогічної освіти, оскільки саме ці заклади віді-
грають вирішальну роль у розв’язанні такої проблеми.

На необхідності цифровізації освітньої сфери акцентовано увагу в низці нормативно-правових доку-
ментів. Зокрема, у Законі України «Про освіту» поміж ключових компетентностей визначено інформа-
ційно-цифрову [2]. У проєкті Концепції Цифрової адженди України – 2020 зазначено, що використання 
«цифрових» технологій в освітньому процесі закладів освіти має носити кросплатформовий (наскрізний) 
характер [6]. Про потребу в розвитку «електронного навчання й формування цифрової компетентності учас-
ників освітнього процесу» зазначається й у Наказі Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. 
№ 523 «Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу» [5]. Різні аспекти 
цифровізації освітнього процесу стали предметом дослідження зарубіжних (К. Бассет, К. Гере, Г. Грибер, 
М. Деузе, Л. Ванович, Дж. Стоммел, М. Хенд) і вітчизняних (В. Биков, Д. Галкін, М. Жалдак, М. Лещенко, 
П. Матюшко, О. Овчарук, В. Ребрина, О. Стрижак, М. Шишкіна, А. Яцишин) науковців. 

Проте аналіз наукової літератури виявив, що досі малодослідженою залишається проблема цифровізації 
освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти, яка потребує більш детального вивчення. 
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Мета статті – окреслити основні напрями цифровізації освітнього процесу в закладі післядипломної 
педагогічної освіти, визначити перспективи та виклики цього процесу в умовах трансформування освіти.

Сучасний етап реформування післядипломної педагогічної освіти характеризується процесом цифрові-
зації, що викликаний глобальними тенденціями переходу до цифрової економіки та цифрового суспільства.

Розвиток освітньої галузі в Україні шляхом використання цифрових технологій є ключовим засобом 
забезпечення широких можливостей вільного розвитку особистості, про що йдеться в Законі України «Про 
освіту» [2], Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року тощо [3].

Термін «цифровізація» з’явився у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. А. Марей розглядає цифровізацію як зміну парадигми спілкування та взаємодії суб’єктів між собою та із 
соціумом [1]. Учені О. Вартанова, М. Максеєнко, С. Смірнов визначають зміст цього поняття як перетво-
рення інформації в цифровий формат, комплексне вирішення проблем інфраструктурного, управлінського, 
поведінкового та культурного характеру [4].

Цифровізація осучаснює освітній процес, робить його більш мобільним, персоналізованим, пристосова-
ним до сучасних умов, що забезпечує неперервність освіти.

Цифрові технології стають у нагоді педагогам під час створення сучасного освітнього простору, 
зокрема персоналізації навчання (вибір та побудова індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням 
здібностей кожного учня, різноманітність навчальних матеріалів), підвищенні мотивації школярів (інтер-
активні навчальні матеріали, мультимедійні завдання), полегшенні щоденної діяльності педагогів і управ-
лінців (моніторинг, звітність, перевірка робіт). Цифрова школа передбачає доступ учасників освітнього 
процесу до електронного освітнього контенту, допомагає ефективно організовувати й контролювати 
навчальну роботу кожного учня (в тому числі і ним самим), розширює коло можливостей школярів, одно-
часно зростає їх відповідальність за результати навчання. Електронні, мультимедійні підручники та посіб-
ники, інтерактивні комплекси, цифрові вимірювальні лабораторії – все це складники сучасної освіти. 
Величезні потоки інформації, які кожен бажаючий може отримувати з мережі Інтернет, роблять освіту 
більш доступною. Цифрові технології представлені широким спектром портативних пристроїв (смарт-
фони, планшетні комп’ютери, електронні книги тощо), що дозволяють отримувати, обробляти та поши-
рювати інформацію. Зворотний зв’язок між учителем та учнями здійснюється за рахунок використання 
мобільних додатків або дистанційних платформ (призначених для використання на мобільних пристроях 
та стаціонарних комп’ютерах), з метою прискорення оцінювання результатів навчання, відслідковування 
досягнутих результатів учнями.

Орієнтація на розвиток інформаційно-цифрової компетентності учня як необхідної умови його успішної 
життєдіяльності реалізується на основі побудови відповідної стратегії професійної діяльності вчителя. Циф-
ровізація освіти безпосередньо залежить від рівня володіння цифровими технологіями педагогів. Вивчення 
практики роботи закладів освіти засвідчило, що на етапі трансформації системи освіти на засадах інформа-
ційного підходу наявний рівень інформаційно-цифрової компетентності більшості вчителів не відповідає 
сучасним вимогам педагогічної науки та практики. 

Одним із дієвих механізмів підготовки педагога до використання цифрових ресурсів у професійній діяль-
ності є післядипломна педагогічна освіта, яка забезпечує запит держави щодо підвищення професіоналізму 
педагогічних кадрів, здатних компетентно й відповідально виконувати професійні обов’язки, упроваджу-
вати інноваційні технології в освітній процес, а також задовольняє індивідуальні освітні потреби педагогів 
у професійному та особистісному зростанні.

Чинниками, що визначають потребу в створенні цифрового навчального процесу в післядипломній педа-
гогічній освіті, виступають такі складники цифрового суспільства:

– цифрове покоління (нове покоління учнів має особливі соціально-психологічні характеристики);
– нові цифрові технології, що формують цифрове середовище й розвиваються в ньому;
– цифрова економіка й нові вимоги до кадрів.
Застосування цифрових технологій в освіті дорослих – нині одна з найбільш важливих та актуальних 

освітніх тенденцій. Технології дозволяють інтенсифікувати освітній процес курсів підвищення кваліфікації 
педагогів, збільшити швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань. Цифрові технології 
вирізняються дидактичним потенціалом, що забезпечує свободу пошуку інформації, її персоналізацію (орі-
єнтацію на потреби педагогів – різний рівень складності, темп, подача матеріалу), інтерактивність, мульти-
медійність. Важливі не лише самі цифрові інструменти, а й їх правильний підбір, поєднання й управління 
ними з метою налагодження ефективного освітнього процесу.

У закладі післядипломної педагогічної освіти підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) та їхній 
професійний розвиток відбувається через розкриття актуальних питань психології, педагогіки, методики 
викладання навчальних дисциплін та відповідно до державної політики у галузі освіти, забезпечення якості 
освіти, удосконалення методичного рівня професійної компетентності педагогів.

Освітній процес базується на таких основних засадах: відкрите, електронне навчання, активне спілку-
вання між викладачем і слухачем курсів через використання сучасних засобів телекомунікації. Реалізація 
принципів відкритого навчання пропонує слухачеві свободу вибору місця, часу та темпу навчання.
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Використання цифрових ресурсів під час викладання навчального матеріалу на курсах підвищення 
кваліфікації потребує врахування низки їх особливостей: інтерактивність (як процес від обміну інфор-
мацією до дії); мультимедійність (представлення об’єктів і процесів з використанням фото, відео, гра-
фіки, анімації, звуку); здатність до моделювання реальних об’єктів і процесів з метою їх дослідження; 
комунікативність (можливість спілкування, оперативність представлення інформації, контроль за станом 
процесу шляхом об’єднання комп’ютерів у мережу); продуктивність (досягнення результату через власну 
самостійну діяльність).

До основних напрямів цифровізації освітнього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти 
можна віднести:

Створення цифрового освітнього середовища з підтримкою інтерактивного та мультимедійного контенту 
(освітня платформа для проходження курсів підвищення кваліфікації).

У Комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Жито-
мирської обласної ради на освітній платформі Moodle матеріали для опрацювання слухачами курсів пред-
ставлені у вигляді окремих тем відповідно до Програми курсів підвищення кваліфікації вчителів. Освітній 
процес здійснюється за допомогою цифрових технологій: системи керування навчальною діяльністю (LMS) 
Moodle; хмарних серсвісів Google (G-mail, Drive, YouTube, Forms, Блог, Документи, Презентації, Таблиці 
та ін.); віртуальних інтерактивних дошок (Padlet, Jamboard, Bitpaper та ін) тощо.

Використання інформаційно-цифрових, хмарних технологій для розробки викладачами авторських кур-
сів на освітній платформі підвищення кваліфікації.

Основою навчання є якісне науково-методичне забезпечення комплектами методичних та навчальних 
матеріалів. Кожен викладач, який працює зі слухачами курсів, розробляє навчально-методичні матеріали 
у складі інформаційно-змістового блоку курсів з використанням програмних засобів для створення тексто-
вих матеріалів, інтерактивних презентацій, відеолекцій, корисних посилань, QR-кодів, інфографіки та ін. 

3. Розвиток дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів у синхронному та асинхронному 
режимі з використанням програмного забезпечення для проведення групових відеозустрічей, відеоконфе-
ренцій, консультацій (Zoom, Google Meet, Big Blue Button, Jitsi Meet та ін.).

Навчальний матеріал на платформі для дистанційного навчання подається у вигляді електронних ресур-
сів, які включають: теоретичні відомості з актуалізованої проблеми, нормативні документи, матеріали, 
структура яких відображає логіку навчання, мультимедійні презентації, аудіо і відеоматеріали, довідкові 
джерела інформації, а також практичні завдання, які дозволяють реалізувати діяльнісний підхід до прове-
дення занять у синхронному режимі.

Зазначимо, що використання цифрових технологій у закладі післядипломної освіти орієнтоване на інди-
відуалізацію навчання в умовах колективної діяльності в межах єдиного освітнього процесу. За цих умов 
кожен слухач курсів залучається до активної діяльності. Використання інформаційно-цифрових ресурсів 
дає можливість педагогу: підвищувати професійний рівень; займатися самоосвітою, самовдосконаленням; 
отримувати найсучаснішу інформацію з різних джерел; мати доступ до бази методичних розробок навчаль-
ного матеріалу; спілкуватися з колегами на форумах, чатах; публікувати особисті матеріали; обмінюватися 
досвідом роботи з колегами з інших регіонів.

Переваги цифровізації освітнього процесу в закладі післядипломної освіти очевидні. Зокрема, це забез-
печення сприятливих умов для розвитку в педагогів уміння використовувати, створювати, проєктувати 
та поширювати цифрові освітні ресурси для впровадження електронного навчання, професійного розвитку; 
формування вміння швидко адаптуватися до нових умов праці; посилення мотивації педагогів до самоосвіти 
та самовдосконалення; охоплення навчанням на курсах підвищення кваліфікації різних категорій педаго-
гічних працівників (освітній контент стає персоналізованим); побудова індивідуальних освітніх траєкторій 
слухачів курсів; навчання у зручний час. 

Водночас є й виклики, які не дозволяють ефективно здійснювати цифровізацію освітнього процесу 
в закладах післядипломної освіти, зокрема: застаріла нормативна база з питань організації навчання 
засобами цифрових технологій у синхронному та асинхронному форматі на курсах підвищення кваліфі-
кації; залежність ефективності освітнього процесу від технічного та програмного забезпечення (сучасна 
комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання, наявність швидкісного Інтернету, програмні застосунки 
та ін.); готовність кадрового складу закладу до динамічних змін умов організації та здійснення освітнього 
процесу на курсах підвищення кваліфікації з використанням сучасних технологій освітньої взаємодії.

Зауважимо, що цифрова трансформація освітнього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти 
передбачає використання нових форм, методів, прийомів навчання, що дозволять розвивати інформаційно-
цифрову компетентність педагогів, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та засвоєння інформації 
слухачами курсів, підвищити якість навчання, ефективніше взаємодіяти всім учасникам освітнього про-
цесу. Цифрові технології є потужним ресурсом професійного розвитку педагогів, забезпечуючи адаптацію 
до сучасних умов існування в інформаційному суспільстві; розширення комунікаційних можливостей; мож-
ливість самореалізації; збагачення професійного досвіду.

Висновки. Нині цифровізація постає ключовим фактором удосконалення системи післядипломної 
освіти. Окрім безпосереднього впливу на ефективність навчального процесу, цифровізація має низку пере-
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ваг, зокрема оптимальне використання часу задля ефективного розвитку інформаційно-цифрової компе-
тентності педагогів. Завдяки цифровізації освітній процес стає більш персоналізованим, доступним і гнуч-
ким. Це, своєю чергою, забезпечує комфортні умови для навчання, ефективного розвитку та професійного 
зростання. Зазначене підтверджує актуальність цифровізації освітнього процесу в закладах післядипломної 
освіти й доводить необхідність подальшої розробки проблеми, зокрема пошуку ефективних шляхів впрова-
дження цифровізації як комплексу інструментів, що оптимізують навчання.
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Kolesnikova I. V. Digitalization of the educational process in the institution of postgraduate pedagogical education
The article considers the problem of digitalization of the educational process in institutions of postgraduate pedagogical 

education, the relevance of which is due to changing requirements for the professional activities of teachers in the information 
society. The state of research of the problem in the intelligence of Ukrainian and foreign scientists is highlighted. The need 
for digitalization of the educational sphere is emphasized in a number of legal documents. The essential meaning of the con-
cept of «digitalization» is revealed, as changes of paradigm of communication and interaction of subjects among themselves 
and with a society, transformation of the information into a digital format and the complex decision of problems of infrastruc-
tural, administrative, behavioural and cultural character. Digitalization modernizes the educational process, makes it more 
flexible, individualized, adapted to modern conditions that ensure the continuity and progressiveness of education. Possibilities 
of digital technologies in professional development of teachers are analyzed. The main directions of the digitalization process 
as a key factor in improving the system of postgraduate pedagogical education are identified. The advantages and challeng-
es of digital transformation of the system of professional development of pedagogical workers are outlined. Conclusions on 
the need for digitalization of the educational process in institutions of postgraduate pedagogical education are formulated. 
Thanks to digitalization, the educational process becomes more accessible and flexible. This, in turn, provides a comfortable 
environment for self-study, effective development and career development of teachers. The main directions of further scientific 
developments are identified, in particular the search for effective ways to implement digitalization as a set of tools that optimize 
learning, provide personalization and automation of educational processes.

Key words: digitization, educational process, digital technologies, information and communication technologies, e-learn-
ing, digital educational environment, institution of postgraduate pedagogical education.
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DEVELOPING READING SKILLS IN A FLIPPED CLASS: AN ALGORITHM

Developing reading skills is one of the main goals in the university ESP class since nowadays students have to process substantial 
amounts of information in academic settings and throughout their future career. The current shift in high education paradigm challenges 
teachers to refocus their teaching strategies and adopt new approaches to make the learning process rewarding in the modern context. 
Flipped class approach is claimed to have a great potential to provide a refreshing view for the ESP teaching and bring the learning 
process the new level of efficiency. Therefore, the approach is getting more and more attention from practitioners and researchers. 
Recent researches report a generally positive impact of the model on students learning outcomes, attitudes and level of satisfaction 
compared to the traditional models. However, developing reading skills and utilizing text-based activities are not very common in 
a flipped class model since it is highly associated with video. The lack of clarity about feasibility of this mode for developing reading 
skills and low technical expertise are among the most common reasons why teachers are hesitant to adopt flipped class model in their 
practice. The current paper presents the implementation algorithm of flipped reading for an ESP course. In addition, the possible 
option addressing the lack of technical expertise is described. As a technical solution, the platform Wizer.me is presented in the current 
paper. The platform offers free tools for designing interactive reading worksheets and provides special features such as adding audio 
content, video, links and images to the worksheets. The service enables teachers to gain insights on the students’ progress and status 
and offer a feedback. Special features offered by the platform allow approaching each student individually and give good opportunities 
for students’ self-analysis as a crucial component of developing the skills of reflection and critical evaluation. Having user-friendly 
interface, the Wizer.me platform is available to use by the teachers with the basic level of computer literacy.

Key words: ESP, reading, flipped class, technical solution, algorithm, stages, Wizer.me.

Reading is one the core skills for university students, as they have to absorb massive amounts information 
in academic settings and throughout their future career. Nowadays, English is the medium in every domain 
of communication, both in local and global contexts and it is becoming increasingly true as international relations 
are expanding. Since the majority of the topical information is provided in English, it is used for the purposes 
of academic, career and social productive performance. Therefore, developing reading skills is one of the main goals 
in the university ESP class. 

Nowadays, developing reading skills still falls on the premise of traditional teaching mode, where students 
develop their reading skills and work with content under the guidance of a teacher in a class. However, the current 
shift in education paradigm tasks teachers to refocus their teaching strategies and adopt new approaches to meet new 
challenges, incorporate facilitative technologies and to provide models and opportunities for effective and ample 
practice. In this context, the flipped class approach is getting more and more attention from practitioners and researchers. 

Recent researches present the flipped class as an approach, which has a great potential to improve students’ learning 
experience and improve the efficiency of the learning process [2; 4; 7; 9; 12]. Flipped class approach is gaining its 
popularity for ESP teaching and developing different skills in university settings [1; 3; 9; 11; 12]. However, developing 
reading skills and utilizing text-based activities are not very common in a flipped class model since it is highly associated 
with video. The lack of clarity about feasibility of this mode for developing reading skills and low technical expertise 
are among the most common reasons why teachers are hesitant to adopt flipped class model in their practice.

The study aims to report the findings about the technical solution for providing out-of-class content and to 
present the successfully implemented algorithm for flipping reading ESP course component in the real university 
settings. 

This study presents the four-stage model to flip the reading elements of the ESP curriculum: introduction, pre-
class, in-class and post-class stages. 

The participants were a group of students taking the ESP course in academic year 2020/2021. There were 
52 students in their fifths term. This selection was reasoned by the following factors: students in their fifths term: 
1) have enough learning experience and 2) mature enough in age. The implementation period lasted 12 weeks. 
Students and teachers met in a class for 90 minutes once a week. 

As a medium for tasks delivery, the platform Wizer.me was used. 
Since developing reading skills in a flipped mode does not impose passive reading, simple selection 

of the appropriate text content is not enough. It is crucial to offer activities that motivate and encourage students 
to invest their time and efforts to read and learn. Students need to understand the sense in the offered activities 
and connect them to instructional goals. In other case, it will be just another homework exercise [3; 9; 10; 13]. 
As the major challenge of flipping reading is to avoid passiveness, it necessary to make it interactive. Nowadays, 
teachers have an access to a grate array of services which can be used to create interactive multimedia worksheets 
such as Google services, LearningApps, MasterTest, Socrative, ClassTime etc. Having analyzed the key features, 
pricing, availability and technical requirements we chose the platform Wizer.me as the most suitable for us.

Wizer.me is an education platform that enables teachers to create interactive digital worksheets from scratch, 
to use ready-made worksheets or to adopt them to any course since an extensive and constantly updated library 
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of resources is available. Teachers have an opportunity to share their worksheets, assign them to students, asses 
students’ answers and keep track of students’ performance. 

The service is free and the amount of worksheets is not limited. The Wizer.me service is available on any 
computer of mobile device with the Internet connection and can be run in any browser. 

To register, teachers and students can use Google accounts that simplifies the procedure or sign up using any 
email. In addition, the service is integrated with OneNote Class Notebook (Microsoft One Note) and users can use 
their logins for access. The worksheets can be embedded into OneNote Class Notebooks; delivered via Google 
Classroom or Embodo; pasted in a teacher’s blog, webpage or any service used; accessed through the link or 
code sent by a teacher. The service offers two access options: 1) as a teacher (with features for creating content 
and evaluating the results) and 2) as a student (access only to the content).

To create a worksheet the service offers a list of questions types (pic.1) enabling to create a wide variety of tasks.

 
Pic. 1. Question Types

Worksheet may contain the following activities:
– open-ended tasks: where students are to present their answers in the textual format, as picture or an audio 

message; 
– multiple choice questions: require students to choose the best option (textual format and/or images) from 

a list of answers;
– blanks: students are supposed to fill in the gaps to complete the text/statements;
– a task based on an image: students are to add captions in particular sections;
– matching: textual elements are to be paired/grouped (this may be individual words, words and definitions, 

parts of sentences, pictures to words etc.);
– chart/table completing: information is presented in cells proposing only one option: «Instruction» (e.g. a task 

delivered to students in a mode allowing its completion) or «Key answers» (e.g. the correct answer – the cell is 
empty, and students are to fill it);

– sorting: categories a list of textual elements are presented to students and they are to distribute the elements 
between the categories;

– drawing: students can draw their response in the simplest embedded graphics editor or add to the generated 
picture images and text messages;

– texting: a formatted text message. 
Tasks can be supplemented by adding any rich media (video, audio, animated GIFs, images) and hyperlinks 

directly to an interactive worksheet. Teachers can also record their own instructions or explanations without using 
and third-party services. 

At the stage of shaping and/or editing teachers can: grade the level of assimilation; introduce a list of keywords 
for content; choose the design; title a worksheet. 

Almost all activities have an auto-check option and can be assessed automatically (number of points can be set 
by a teacher for answer). It is possible to textual or audial comments to each task. The automatic messaging function 
can be used to inform students about the results immediately after handing a worksheet («Automatic feedback to 
students» button). Students’ answers and scores can be exported in .csv files with full answers or just general statistics. 

One more important feature is that each student has a personal profile. Students’ attributes include the classes 
they enrolled in, differentiation rules that teachers can apply to the students for worksheets and descriptions 
of the students’ strengths, progress, performance summary etc. Students have free access to their profiles too (except 
the bottom teacher’s note), which facilitates self-analysis. This option allows communication via personal messages 
providing individual support and feedback and view students’ performance.

Having summarized the options and features mentioned above, we are able to conclude that the Wizer.me 
service fully meet the requirements and principles of ESP teaching and flipped mode approach, therefore it can be 
used to flip the reading ESP course component. 



123

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

The algorithm for flipping reading ESP course component.
Introduction stage.
At the beginning, the participants were provided with the detailed explanation part: the objectives and the rationale 

of the flipped mode was explained; the platform Wizer.me was introduced; the detailed instructions were delivered. 
The main goal of this stage was to eliminate the potential obstacles related to the students’ incomprehension, 
reluctance, reservations and disengagement [2; 6; 9; 14]. The instructional time focused on routines and procedures 
giving students time to learn how to succeed in this new format was one of the core elements of the stage.

Pre-class Stage: a self-study on Wizer.me.
Pre-class activities were aimed to help students to explore course content individually (its reading component). 

Knowledge construction was realized individually in an out-of-class mode. Students were tasked to work with 
digital interactive worksheets on the platform Wizer.me. 

Since teachers’ role was still crucial, we provided permanent support and directions to every student to alleviate 
the potential stress and help to succeed [2; 3; 9; 10; 14]. The platform also enabled us to gain insights on the students’ 
progress and status and offer them a feedback. Furthermore, having monitored students’ pre-class performance, we 
conducted in-class activities based on misunderstandings and high-error-rate questions.

In-class stage: collaboration and team activities, role-plays, discussions.
Since flipped class format enabled students to review the materials before the class and then, having all 

the fundamental information, they participated in interactive learning activities that pushed them to apply their 
knowledge in practice [5; 10]. The reserved in-class time was utilized for teamwork, comprehension tasks, in-depth 
analysis and discussions, collaborative or individual assignments etc. It fostered the increased peer interaction 
environment, activities focused on higher cognitive learning, developing their critical thinking, analysis and problem 
solving, skills [2; 4; 5; 9]. 

As for the first and vital in-class activity in every session the brief review on the pre-class material was held 
to recall students’ memory and clarify any misunderstanding. As for the final in-class activity, a brief preview on 
the out-of-class material for the next lesson was presented to promote students’ interest and engagement.

Post-class stage: formative assessment and self-assessment. 
The post-class stage aimed to provide students with opportunities to analyze their performance and progress. 

Self-analysis addressed in the responsibility for their own learning success and was aimed to facilitate: 1) developing 
the skills of reflection and critical evaluation; 2) identifying gaps in knowledge and performance; 3) prompting 
the ways for improving their performance.

Formative assessment enabled teachers to identify students’ needs and progress improve instruction process via 
targeting areas that need work.

Conclusions. The results obtained in our practice (feedback surveys and interviews, formative and summative 
assessment activities) support the assumption that the approach has a great potential to affect the ESP class positively. 
Flipped mode has a great potential to foster developing reading skills within an ESP course. Being implemented 
appropriately and suitably, the approach can enrich the traditional learning process and make it more productive 
and student-centred. It is compatible with the regular curriculum and has a good potential to reform the traditional 
time-consuming in-class components of the ESP course and make it more topical and motivating. However, 
the process of implementing new formats of training requires careful planning, proper design and monitoring 
the students’ and teachers’ feedback to detect and correct possible shortcomings.
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Корницька Ю. А., Народовська О. М. Розвиток навичок читання: алгоритм організації в моделі 
перевернутого класу

Розвиток навичок читання є однією з ключових цілей курсу англійської мови фахового спрямування, оскільки 
в умовах сьогодення студентам необхідно вміти обробляти значну кількість інформації під час навчання 
та в майбутньому в професійній діяльності. Нинішня зміна парадигми освіти стимулює викладачів до переорієнтації 
стратегій викладання та прийняття нових підходів, щоб зробити процес навчання продуктивним та відповідним 
сучасному контексту. Дослідження підходу «перевернутий клас» підтверджують його значний потенціал для 
оновлення навчального процесу, підвищення його ефективності, збагачення та актуалізації. Підхід привертає все 
більше уваги з боку викладачів-практиків та науковців. Презентуючи позитивні дослідження, науковці відзначають 
загальнопозитивний вплив моделі навчання «перевернутий клас» на результати навчання, ставлення студентів до 
навчального процесу та рівень їх задоволеності результатами порівняно з традиційними моделями. Однак відсутність 
чіткого розуміння щодо можливостей «перевернутого класу» для розвитку навичок читання та недостатній рівень 
технічних знань та навичок викладачів є одними з основних перепон для активного використання моделі в практичній 
діяльності. На основі практичного досвіду в роботі представлений алгоритм організації роботи для розвитку навичок 
читання в курсі іноземної мови фахового спрямування у форматі «перевернутий клас». Як технічне рішення в роботі 
представлено платформу Wizer.me., яка пропонує інструменти для розробки інтерактивних завдань та надає функції, 
такі як додавання аудіоконтенту, відео, посилань та зображень. Сервіс дозволяє користувачам отримати інформацію 
про успішність та прогрес студентів та надавати зворотний зв’язок. Фукнціонал платформи надає можливість 
забезпечити індивідуалізацію роботи з кожним студентом та уможливлює самоаналіз, що є важливим компонентом 
процесу розвитку рефлексії та критичної самооцінки. Маючи зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, платформа 
доступна для використання викладачам з базовим рівнем комп’ютерної грамотності.

Ключові слова: англійська мова фахового спрямування, читання, перевернутий клас, технічне рішення, алгоритм, 
етапи, Wizer.me.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

Розглядається процес становлення та розвитку теорії позашкільної освіти в історії зарубіжної та вітчизняної 
педагогічної думки. Автор розглядає праці класиків зарубіжної педагогіки Й. Гербарта, Я. Коменського, Й. Песталоц-
ці, Ж.-Ж. Руссо, у яких закладалися теоретичні засади позашкільної освіти. Звертається увага на ідеї П. Каптерева, 
М. Пирогова, Л. Толстого, К. Ушинського, які мають значення для становлення та розвитку теорії позашкільної освіти 
в Україні, серед них – підготовка до праці в житті, вільна організація освітнього процесу, розвиток творчих здібнос-
тей, загальнолюдська освіта. У публікації показано, що надалі ці погляди були розвинені П. Блонським, В. Вахтеровим, 
К. Вентцелем, Є. Мединським, С. Русовою, С. Шацьким, які обґрунтували необхідність розвитку нахилів, індивідуальних 
здібностей дітей, формування нового типу відносин між учнем і педагогом, створення особливого середовища поза-
шкільної освіти, визнання розвитку як одного з основних завдань освіти. Значна увага у статті приділяється педагогіч-
ній творчості Є. Мединського та С. Шацького як класиків теорії позашкільної освіти. Автор розкриває, що надалі ідеї 
позашкільної освіти були розвинуті в педагогічних працях В. Сухомлинського, який відстоював самоцінність позашкільної 
роботи, її самостійні методи і форми. В. Сухомлинський найважливішим інструментом своєї педагогічної практики вва-
жав викликання в учнів відчуття успіху, переживання радості пізнання. У публікації наголошується, що у наші дні досяг-
нення «ситуації успіху» в діяльності педагога позашкільної освіти стало однією з головних умов його успішної роботи.

Автор доходить висновку, що позашкільна освіта завжди була багатоаспектним об’єктом досліджень та відігра-
вала важливу роль у навчанні та вихованні молоді, сприяла формуванню її ціннісних, моральних орієнтацій. Теоретичне 
узагальнення цінного досвіду, що створили педагоги минулого, а також вивчення досягнень світової педагогічної дум-
ки, творче використання їх з урахуванням вимог і можливостей молодої держави дають змогу якісно оновити й удо-
сконалити зміст виховної роботи позашкільних закладів України.

Ключові слова: позашкільна освіта, позашкільне навчання, теорія позашкільної освіти, творча діяльність, заклади 
позашкільної освіти, дитячі об’єднання, принципи організації позашкільної освіти, педагогічна робота.

Інтеграція України до європейського і світового освітнього простору зумовила трансформацію поза-
шкільної роботи в позашкільну освіту та правове закріплення її нового статусу як складника системи освіти. 
Державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, організаційні, освітні 
та виховні засади визначають закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону 
дитинства» та ін. Загальні концептуальні положення щодо змісту і форм позашкільної освіти, її організації 
і стратегії розвитку встановлюють Національна доктрина розвитку освіти, Концепція позашкільної освіти 
та виховання, Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Програма розвитку поза-
шкільних навчальних закладів на 2002–2008 рр. та інші нормативні документи.

Позашкільна освіта дає можливість учням розкрити свої здібності, таланти, працювати творчо, активно, 
самостійно. В позашкільних закладах діти долучаються до інтелектуальної, творчої, трудової, естетичної, 
спортивної та інших видів діяльності, яка вимагає розробки наукового, ґрунтовного, історично вивіреного 
організаційно-педагогічного забезпечення їх функціонування. В умовах сьогодення позашкільна освіта стає 
все більш актуальною та пов’язаною з необхідністю розбудови української школи у відповідності до сучас-
них вимог. Вирішенню цих завдань, безумовно, сприяє як упровадження нових освітніх технологій, так 
і звернення до історичної педагогічної традиції позашкільних закладів.

Окремі питання сучасних методологічних засад позашкільної освіти та виховання, позашкільної роботи 
представлені в працях українських учених І. Беха, В. Борисова, А. Капської, В. Мадзігона, Г. Пустовіта, 
О. Сухомлинської, Т. Сущенко та ін.

Історичні основи становлення і розвитку позашкільних навчальних закладів розкрито в роботах В. Береки, 
О. Глух, А. Сиротенка, Т. Цвірової, А. Шепілової та ін.

Мета статті – на основі історико-педагогічного аналізу поглядів класиків зарубіжної та вітчизняної 
педагогіки розкрити становлення та розвиток теоретичних ідей позашкільної освіти. Теоретичні засади про-
блем позашкільної освіти були закладені у роботах таких класиків зарубіжної педагогіки, як Й. Гербарт, 
Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо та інші.

Вагому роль у розвитку педагогічної думки з питань позашкільної освіти відіграє творчість Я. Комен-
ського (1592–1670). Освіта для вченого була не самоціллю. Він обстоював право людини на розвиток усіх її 
можливостей, у кожній особистості бачив довершене творіння природи. При цьому Я. Коменський наголо-
шував: «Нехтування вихованням є загибеллю людей, сімей, держави і всього світу» [6].

Ідеї гуманістичної педагогіки як теоретико-методичної основи позашкільної освіти розкриваються в пра-
цях Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), який представив теорію вільного виховання [11], Й. Гербарта (1776–1841) 
з його концепцією виховуючого навчання [9].

Метод елементарної освіти, який фактично є прототипом позашкільної освіти, розробив Й. Песталоцці 
(1746–1827). Основна перевага полягала в тому, що педагог проповідував стимулювання пробудження 
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задатків, здібностей, які є в кожній людині [10]. У 1775 р. Й. Песталоцці нaпиcaв документ «Прохання 
до людства про підтримку зaклaдy, який має завдання дати дітям виxoвaння в ciльcькій місцевості», який 
став opiєнтиpoм y позашкільній poбoтi, оскільки в ньому йдеться про натуралістичний заклад для молоді 
в Нейгофе (Швейцарія) [1].

У середині ХІХ – на початку ХХ ст. П. Каптерев, М. Пирогов, Л. Толстой, К. Ушинський сформулювали 
ідеї, які мають значення для становлення та розвитку теорії позашкільної освіти в Україні. Серед них – під-
готовка до праці в житті, вільна організація освітнього процесу, розвиток творчих здібностей, загальнолюд-
ська освіта. Зокрема, П. Каптерев (1849–1922) підкреслював важливість самоосвіти в освітньому процесі, 
а також вагомість загальнолюдських начал у вихованні, позашкільній освіті [5].

Надалі ці погляди були розвинені плеядою педагогів-теоретиків і практиків позашкільної освіти. Так, 
П. Блонський, В. Вахтеров, К. Вентцель, Є. Мединський, С. Русова, С. Шацький обґрунтували необхідність 
розвитку нахилів, індивідуальних здібностей дітей, формування нового типу відносин між учнем і педагогом, 
створення особливого середовища позашкільної освіти, визнання розвитку як одного з основних завдань освіти.

Значна кількість педагогів і публіцистів наприкінці XIX – на початку XX ст. висували демократичні 
програми розвитку позашкільної освіти. Так, В. Вахтеровим (1853–1924) були опубліковані роботи «Поза-
шкільна освіта народу. Сільські бібліотеки, книжкові склади, недільні школи і повторювальні класи» (1896), 
«Всенародна шкільна і позашкільна освіта» (1917).

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики позашкільної освіти зробила С. Русова (1856–1940), основні 
засади якої вона розкрила в праці «Позашкільна освіта. Засоби її переведення», зазначаючи, що в Україні 
склалася категорія педагогів, які метою позашкільної освіти вважали гармонійний, культурний розвиток, 
прагнули допомогти «кожному усвідомити його громадянський і людський обов’язок», дати освіту «удо-
сконаленішу, ніж пропонувала школа» [12].

Відстоюючи важливість позашкільної освіти, С. Русова відзначала її особливе суспільне значення, нео-
дноразово підкреслювала роль та обов’язки держави щодо її розвитку та підтримки; вказувала на необхід-
ність планомірного розширення позашкільних навчальних закладів, оскільки «тільки планомірно зроблена 
сітка безплатних закладів позашкільної освіти може нам забезпечити за якийсь десяток літ помітний розви-
ток освіти і морального виховання» [12].

У роботах К. Вентцеля (1857–1947) ставилося завдання розвитку творчої індивідуальності людини, її твор-
чих здібностей, творчої активності. Педагог детально розробив принципи організації та діяльності навчально-
виховного закладу «Будинок вільної дитини» і представив їх у своїх працях. Головним завданням виховання 
К. Вентцель вважав розвиток творчої, незалежної, самостійної особистості; зазначав, що дитина повинна одер-
жувати стільки знань, скільки побажає, і набувати їх тоді, коли в цьому відчує необхідність [3]. К. Вентцель 
приділяв велику увагу естетичному вихованню. Він рекомендував у будинках вільного виховання займатися різ-
ними мистецтвами, а саме: малюванням, скульптурою, музикою, театральними виставами і танцями. При цьому 
застерігав від якої б то не було примусовості занять [4]. Ідеї К. Вентцеля щодо теорії вільного виховання зумо-
вили визначення одного з важливіших завдань у сучасній позашкільній освіті – розвитку творчих здібностей.

Педагогічні ідеї про необхідність організації позашкільної освіти сформував П. Блонський (1884–1941) 
[2]. Він розробляв ідею створення трудової політехнічної школи, що була б тісно пов’язана з життям. Перед-
бачалося, що учні повинні набувати знань не через окремі навчальні дисципліни, а через трудове життя 
і відносини людей, а також пізнання навколишнього світу. Критично П. Блонський ставився до стабільних 
навчальних планів, програм і класно-урочної системи, цим самим підносив значення позашкільної освіти.

Систематизатором позашкільної освіти був В. Чарнолуський (1865–1941), активний учасник підготовки 
і видання довідника «Позашкільна освіта»» (Петербург, 1905 р.), у якому представлені нормативні основи, 
інструкції, правила, список різноманітних просвітницьких установ, публічних бібліотек, музеїв, народних 
театрів і університетів, усіх інших закладів [14].

Класиком теорії позашкільної освіти вважають Є. Мединського (1885–1957). Найбільший інтерес для 
сучасної теорії позашкільної освіти мають його роботи «Позашкільна освіта. Її значення, організація і тех-
ніка» (1918), «Методи позашкільної просвітницької роботи» (1918), «Енциклопедія позашкільної освіти» 
(1923). За Є. Мединським, «позашкільна освіта – це всебічний гармонійний розвиток особистості або люд-
ського колективу в розумовому, морально-соціальному, естетичному і фізичному відношеннях» [7].

Першорядну увагу він приділяв визначенню суті позашкільної освіти, вказуючи на неоднозначність її 
тлумачення в педагогічних колах. «Одні перераховують форми сприяння останній, кажучи, що позашкільна 
освіта – це бібліотеки, народні читання, курси для дорослих і т. п.; інші обмежуються вказівкою, що поза-
шкільна освіта – це набуття знань «поза школою»; треті, нарешті, намагаються глибше вникнути у суть 
поняття позашкільної освіти, вказавши, що освіта тільки і може бути позашкільною, а те, що прийнято 
називати шкільною освітою є не більш як навчання, як підготовка до освіти» [8].

Є. Мединський постійно вказував на різнорідність і відносну самостійність позашкільної освіти і шкіль-
ного навчання, вказував на ту грань, яка розділяє школу і позашкільну освіту. Школа дає первинні знання 
і загальне уміння розбиратися в розумових запитах, викликає і підсилює ті запити, учить правильно шукати 
задоволення останніх, але самого задоволення цих запитів школа дати не в змозі. Задоволення культурних 
запитів і всебічний розвиток людини може бути досягнуто тільки шляхом позашкільної освіти. Школа слу-
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жить лише засобом, знаряддям, ступенем. Школа і позашкільна освіта, будучи абсолютно різними категорі-
ями, пов’язані між собою, проте чим вищий рівень школи, тим більша потреба у населення в позашкільній 
освіті; чим краще організовані заклади з позашкільної освіти, тим більше необхідні населенню методи вико-
ристання матеріалу для освіти, тобто тим краще повинна бути поставлена школа [1].

Є. Мединський указував, що процвітання позашкільних навчальних закладів можливе тільки за умови широкої 
самодіяльності з боку населення і цілковитої добровільності користування ними. Таким чином, на думку Є. Медин-
ського, необхідно створювати «вогнища позашкільної освіти», своєрідні соціально-педагогічні комплекси.

Слід відзначити, що радянський період наукової діяльності Є. Мединського позначений відходом від 
деяких положень розробленої ним дореволюційної теорії позашкільної освіти, захопленням комуністичною 
риторикою і декларативністю нових висновків. Так, Є. Мединський публічно критикував себе за ідеалістич-
ність визначення позашкільної освіти. Водночас це жодною мірою не знижує значущості фундаментальних 
положень, розроблених Є. Мединським для сучасної позашкільної освіти [1].

Визначним теоретиком позашкільної освіти також вважається С. Шацький (1878–1934). У його діяльності 
поєднувалася практика будівництва перших дитячих позашкільних закладів та аналіз виконаної роботи. 
Багато висновків, яких дійшов С. Шацький, лягли в основу створення системи позашкільної освіти, його 
педагогічна спадщина представлена такими працями: «Діти – працівники майбутнього!» (1908), «Бадьоре 
життя. З досвіду дитячої трудової колонії» (1915) і «Роки шукань» (1924) [15].

С. Шацький був переконаний, що всі невдачі в роботі з дітьми виникають від нехтування природних 
властивостей кожного з них. Визнаючи початковою ланкою в розвитку дитини її природну основу, учений 
великого значення в процесі формування особистості надавав впливу соціального середовища.

Основний принцип, на підставі якого С. Шацький формував дитячі об’єднання, був принцип товари-
ства без особливо строгого розрізнення за віком. Водночас у подальші роки він переходить від принципу 
об’єднання дітей на основі товариства до комплектування первинних дитячих об’єднань за інтересами. На 
думку С. Шацького, має бути зв’язок між клубами та іншими позашкільними навчальними закладами. При 
цьому вони мали бути об’єднані однією ідеєю [15].

С. Шацький доходить висновку: «У дитячому клубі повинні бути надані всі можливості вчитися жити 
і всі головні елементи, які беруть участь у творенні життя». На переконання С. Шацького, в закладі повинні 
бути представлені всі головні види праці, на яких будується і підтримується життя людини. Окрім фізичної 
праці, велике значення в дитячому житті має і гра [15].

Як вважав С. Шацький, естетичне виховання повинне бути основою позашкільного колективу. «Це допо-
може охопити весь світ прекрасного – музику, живопис, театр, прикладне мистецтво, яке в єдності з трудо-
вим вихованням виступає каталізатором творчих потенцій особистості і колективу. Другорядну роль у діяль-
ності позашкільних закладів відігравала «розумова діяльність» [15].

С. Шацький, проголошуючи домінантою в діяльності позашкільних навчальних закладів трудове, етичне 
і фізичне виховання, не обходив увагою освітню діяльність, розвиток інтелектуальної сфери дитини.

Педагогічна концепція як система ідей, принципів і цілей виховання та освіти створювалася С. Шацьким, 
головним чином, у дореволюційний час. На основі критичного осмислення дійсності, діалектичного підходу 
до її аналізу він дійшов висновку про повну невідповідність наявної педагогіки інтересам, потребам і мож-
ливостям дитячої особистості, що розвивається.

Надалі ідеї позашкільної освіти були розвинуті в педагогічних працях В. Сухомлинського (1918–1970), який 
відстоював самоцінність позашкільної роботи, її самостійні методи і форми: «Гурткова робота не добавка до 
уроків, а самостійна дорога у світ пізнання» [13]. В. Сухомлинський найважливішим інструментом своєї педаго-
гічної практики вважав викликання в учнів відчуття успіху, переживання радості пізнання. У наші дні досягнення 
«ситуації успіху» в діяльності педагога позашкільної освіти стало однією з головних умов його успішної роботи.

В. Сухомлинський визначає, що головною метою виховання є вільний розвиток дитини як активної осо-
бистості, розкриття індивідуальності, здатної протистояти нівелюючій тенденції офіційної педагогіки.

В. Сухомлинський, який надавав неабиякого значення творчій діяльності вихованців, зазначав про необ-
хідність урахування вікових особливостей для правильної організації дитячої творчості [13].

Висновки. Отже, позашкільна освіта завжди була багатоаспектним об’єктом досліджень та відігравала 
важливу роль у навчанні та вихованні молоді, сприяла формуванню її ціннісних, моральних орієнтацій. Тео-
ретичне узагальнення цінного досвіду, що створили педагоги минулого, а також вивчення досягнень світо-
вої педагогічної думки, творче використання їх з урахуванням вимог і можливостей молодої держави дають 
змогу якісно оновити й удосконалити зміст виховної роботи позашкільних закладів України.
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Kostenko L. D. The formation and development of the theory of out-of- school education in the history of pedagogy
The article considers the process of formation and development of the theory of out-of-school education in the history 

of foreign and domestic pedagogy. The author considers the works of the classics of foreign pedagogy J. Herbart, J. Comenius, 
J. Pestalozzi, J.-J. Rousseau, who laid the theoretical foundations of out-of-school education. Due attention is paid to the ideas 
of P. Kapterev, M. Pirogov, L. Tolstoy, K. Ushinsky, which are important for the formation and development of the theory of out-
of-school education in Ukraine, among them – preparation for work during one’s lifetime, free organization of the educational 
process, development of creative abilities, universal education. The publication shows that later these views were developed 
by P. Blonsky, V. Vakhterov, K. Ventzel, E. Medinsky, S. Rusova, S. Shatsky, who justified the necessity to develop inclinations, 
individual abilities of children, the formation of a new type of relationship between a student and a teacher, creating a special 
environment for out-of-school education, recognition of development as one of the main tasks of education. In the article much 
attention is paid to the pedagogical heritage of E. Medinsky and S. Shatsky, as the classics of the theory of out-of-school educa-
tion. The author reveals that later the ideas of out-of-school education were developed in the pedagogical works of V. Sukhom-
linsky, who advocated the importance of out-of-school activities, their peculiar methods and forms. V. Suhomlynsky considered 
the feeling of success of the pupils and their cognitive joy to be the most important instruments of his pedagogical practice. 
It has been highlighted in the paper that nowadays the development of the «situation of success» in extracurricular activity 
of the teacher is viewed as one of the main conditions of his successful professional activity.

The author concludes that extracurricular activity has always been a multifaced object of investigations and played a sig-
nificant role in teaching and upbringing of young people creating their moral values. Theoretical generalization of valuable 
experience of the former educators, thorough investigation of the world’s pedagogical trends and their creative usage give 
the possibility to update and improve the content and increase the level of professional training of extracurricular educational 
establishments of Ukraine.

Key words: out-of-school education, out-of-school learning, theory of out-of-school education, creative activity, out-of-
school educational institutions, children’s associations, background of out-of-school education organization, pedagogical work.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасний розвиток країни потребує створення нової системи модернізації розвитку агропромислового сектору 
«аграрна освіта – аграрна наука – аграрне виробництво». Зростають вимоги до професійної підготовки майбутніх 
фахівців аграрної галузі. Саме на них покладаються важливі завдання. Майбутні спеціалісти покликані здійснювати 
науково-дослідну і виробничу діяльність, що вимагає поглиблених професійних знань, а також формування науково-
викладацького корпусу закладів вищої аграрної освіти, від якісного складу якого залежить рівень професійної під-
готовки майбутніх аграріїв. Сучасний фахівець аграрної галузі повинен володіти не лише фаховими знаннями і компе-
тентностями, але й мати психолого-педагогічну освіту. 

Як показав аналіз наукових джерел, у змісті професійної підготовки переважає фахова освіта, при цьому нівелю-
ється педагогічний складник. Разом із тим виникає потреба оновлення змісту і технологій професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі.

У статті проаналізовано та обґрунтовано структурно-функціональну модель підготовки майбутнього фахівця 
аграрної галузі до професійної діяльності. Складові компоненти моделі: ціле-діагностичний блок (визначено мету 
та завдання підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності); дидактичний блок (методи-
ка професійно-педагогічної підготовки фахівців аграрної галузі); змістово-процесуальний блок (мотиваційний, ког-
нітивний, професійно-рефлексивний складники); прогностично-результативний блок (рівні, критерії, показники), які 
у єдності забезпечують досягнення очікуваного результату – готовність майбутніх фахівців аграрної галузі до про-
фесійної діяльності.

Здійснено аналіз понять «модель», «моделювання» з огляду на різні підходи до їх трактування. Зазначено, що під 
моделлю розуміємо уявно або матеріально реалізовану систему, що відображає, відтворює або імітує будову і дію 
певного об’єкта дослідження.

Перспективою подальших досліджень визначено експериментальну перевірку ефективності педагогічних умов 
та Моделі підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності.

Ключові слова: модель, професійна підготовка, компоненти, професійна діяльність, фахівець аграрної галузі.

Сучасні умови глобалізації та інтеграції суспільства особливо гостро потребують фахівців, які мають 
бути готовими до різноманітної творчої діяльності: професійної, суспільно-політичної та соціально-куль-
турної. Водночас система вищої освіти України перебуває в стані, який перестав задовольняти вимоги, що 
постають перед нею в умовах глобалізації. Така ситуація склалася і в системі підготовки фахівців аграрного 
профілю. Сформувалась невідповідність сучасного попиту суспільства на фахівців з вищою освітою, вини-
кли протиріччя між пропозиціями ринку праці та потребами роботодавців. 

Слід зазначити, що Україна вже перейшла до етапу модернізації освіти, головною метою якого стало 
відпрацювання механізмів управління підвищенням та забезпечення якісної підготовки фахівців аграрної 
освіти відповідно до європейських стандартів якості освітнього простору. Важелями управління розгляда-
ються якість вітчизняної освіти, освітні стандарти та норми, що реалізують вимоги до змісту освіти, до під-
бору науково-викладацьких кадрів, до створення умов прийому на навчання. Вища аграрна освіта потребує 
реалізації широкомасштабної довгострокової стратегії, здійснення її модернізації, наближення всієї системи 
освіти до стандартів ЄС. 

Проблемою розробки моделі підготовки фахівців займалася низка науковців, а саме: Н. Кузьмін, 
І. Зазюн, В. Сластьонін, І. Козич, І. Бех, А.Вербицький, С. Сисоєв, А. Маркова, О. Романовський, 
В. Ягупов, В.Семиченко, О. Мармаза, В. Маслов. У праці Л. Романенко зазначено, що моделювання 
процесу підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі є методом педагогічного конструювання 
навчально-виробничої та виховної діяльності ЗВО. Методологічні засади моделювання педагогічного 
процесу розглядали В. Кремень та О. Савченко, а конкретно-методичні засади здійснення педагогіч-
ного моделювання у вищій школі – С. Гончаренко, М. Валушенко. Характеристику складників акмеси-
нергетичної моделі підготовки майбутніх фахівців надано Н. Батечко, а модель формування готовності 
майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в дослідницькому університеті роз-
роблена Л. Кліх.

Шляхи професійної підготовки фахівців аграрної галузі, теоретичні та методичні засади формування про-
фесіоналізму, професійної культури, професійної майстерності та власне професійної компетентності спеці-
алістів вищої аграрної освіти розкриваються в працях Б. Вульфсон, С. Змійової, З.Малькова, Л.Пуховської, 
Л. Аврамчук, А. Бугерко, Л. Головко, А. Дьоміна, Н. Негруца.

Проте у наукових працях учених не досить висвітлено проблему вдосконалення процесу підготовки май-
бутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності.

Метою статті є розробка та теоретичне обґрунтування Моделі підготовки майбутніх фахівців аграрної 
галузі до професійної діяльності.
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Теоретичною та методологічною основою дослідження є принципи науковості, об’єктивності. Методи 
логічного узагальнення, системного аналізу, синтезу використано для теоретичного обґрунтування моделі 
підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі.

Для досягнення поставленої мети доцільно надати дефініції понять «модель», «моделювання».
Модель (з лат. Modus – міра, франц. modele – зразок, еталон, стандарт) у теорії пізнання тлумачиться як 

штучно створений об’єкт у вигляді схеми, креслення, математичних знаків, формул тощо, який є аналогом, 
замінником об’єкта, що досліджується, й відтворює в більш простому, зменшеному вигляді структуру, влас-
тивості, взаємозв’язки та стосунки між елементами досліджуваного об’єкта [1]. 

Актуальним, на нашу думку, є визначення поняття «модель» В. Штофф, а саме: модель – це уявна або 
матеріально реалізована система, що відображає, відтворює або імітує будову і дію певного об’єкта дослі-
дження (природного чи соціального), використовується для одержання нових знань про нього [2].

Не слід залишати поза увагою трактування поняття «модель» А. Павленко, яка зазначає, що модель – 
це описовий довідник діяльності, що у певних формалізованих видах конструкції показує її найістотніші 
характеристики [3].

У нашому дослідженні вважаємо за доцільне врахувати авторські ідеї науковців щодо педагогічного моде-
лювання підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі. Модель формування готовності майбутніх магістрів 
аграрного профілю до професійної діяльності в дослідницькому університеті, розроблена Л. Кліх [4], ґрунту-
ється на інтеграції освітньої, дослідницької та інноваційної складових частин у професійній підготовці май-
бутніх фахівців аграрної галузі. Відповідно, складниками змісту підготовки спеціалістів аграрного профілю 
вченою визначено: нормативний (цикл природничо-наукової, практичної підготовки) та вибірковий (магістер-
ські програми виробничої, дослідницької, управлінської, експертно-контрольної, педагогічної спеціалізацій).

У праці «Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах 
магістратури» Н. Батечко, з огляду на особливості професійної підготовки, виділяє складники професійно-
педагогічної компетентності: цільовий, теоретико-методологічний, акмесинергетичний, технологічно-про-
цесуальний та критеріально-результативний [5].

Варто відзначити запропоновану Н. Нерух модель формування гуманістичної спрямованості майбутнього 
агронома в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін. Науковець розглядає її як «науково обґрунто-
вану систему організації навчально-виховного процесу та сукупність педагогічних дій з актуалізації у сту-
дентів потреби в розвитку цієї якості; включення в активну пізнавальну діяльність з оволодіння знаннями 
про сутність і значущість гуманності у професійній діяльності фахівця аграрної галузі; формування гуман-
ної позиції, переконань, поглядів, почуттів; практичне формування гуманної поведінки в різних ситуаціях 
морального вибору» [6].

Проведений аналіз педагогічних моделей дає змогу стверджувати про наявність варіацій компонентів, 
що становлять змістове наповнення запропонованих моделей.

Узагальнюючи теоретичні аспекти моделювання та з огляду на специфіку професійно-педагогічної діяль-
ності фахівців аграрної галузі з урахуванням вимог щодо розроблення моделей, варто відзначити, що модель 
повинна відображати цілісність цілеспрямованого процесу педагогічної підготовки, відповідати реальним 
властивостям структурних елементів змодельованого об’єкта (системи); мати відтворювальний характер, 
що уможливлює її експериментальну перевірку [7]. Отже, нами було розроблено модель професійно-педа-
гогічної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні, що зображено на рис. 1.

Ця модель складається з 4 компонентів: ціле-діагностичного, дидактичного, змістово-процесуального, 
прогностично-результативного. 

Ціле-діагностичний блок визначається метою та завданнями підготовки майбутніх фахівців аграрної 
галузі до професійної діяльності зі сформованою системою професійно-педагогічних знань, умінь і навичок 
у межах галузевої аграрної освіти, формування їхніх особистісних рис і професійних якостей, вагомих для 
успішної професійно-педагогічної діяльності.

Завдання: професійна підготовка висококваліфікованих фахівців аграрної галузі, готових до успішної про-
фесійної діяльності; надання студентам професійних компетенцій, які формуються під час фахової підготовки, 
здатність до самоосвіти, саморозвитку, з’ясування знань та умінь з циклу професійно орієнтованих дисциплін, 
спроможність написати курсову роботу, формування умінь та навичок студентів щодо здійснення майбутньої 
професійної діяльності; розвиток творчого потенціалу особистості студента; забезпечення позитивної мотива-
ції та спрямованості інтересів, потреб і діяльності студентів; пошук ефективних методів навчання, які сприя-
тимуть формуванню професійної компетентності, що об’єднує професіоналізм, творчі здібності.

Дидактичний блок – це методика професійно-педагогічної підготовки фахівців аграрної галузі, в основу 
якої покладено концептуальні положення С.Гончаренка про методику як часткову дидактику, змістом якої 
є встановлення пізнавального значення такого предмета та його місця у системі освіти, визначення завдань 
вивчення цього предмета і його змісту, вироблення відповідно до завдань і змісту навчання методів, мето-
дичних засобів і організаційних форм навчання [8].

Методику професійної підготовки фахівців аграрної галузі ми розглядаємо як єдність цілей, змісту, форм, 
методів, засобів, прийомів і способів навчальної та позанавчальної діяльності фахівців, комплексне застосу-
вання яких забезпечує формування їхньої готовності до здійснення професійної діяльності.
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Рис. 1. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі

Змістово-процесуальний блок включає мотиваційний, когнітивний, професійно-рефлексивний склад-
ники, які реалізовані у спецкурсі «Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні»; 
форми і методи формування готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності.

Прогностично-результативний блок передбачає для виявлення рівня готовності майбутнього фахівця 
аграрної галузі до професійної діяльності (низький, середній, високий) після завершення кожного з етапів 
здійснення моніторингу сформованості зазначеної якості за критеріями (мотиваційний, компетентнісно-
професійний, діяльнісно-операційний, рефлексивний) та визначеними показниками.
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Складником Моделі нашого дослідження є методи навчання, що використовуються на всіх етапах про-
фесійної підготовки фахівців аграрної галузі, серед яких переважають такі інтерактивні, як: стимулювання 
та мотивація навчально-пізнавальної діяльності (проблемні, пошуково-дослідницькі, евристичні, інтерак-
тивні); організація та реалізація навчально-пізнавальної діяльності (вербальні, наочні, практичні); контроль 
та самоконтроль (завдання-тести, контрольна робота).

Таким чином, бажаний результат апробації Моделі – готовність майбутніх фахівців аграрної галузі 
до професійної діяльності загалом визначається, з одного боку, високим рівнем опрацьованості й уза-
гальнення елементів моделі, з іншого – оптимальними зв’язками і відносинами між ними (елементами): 
коли кожен елемент Моделі, реалізуючи свої основні функції, продуктивно впливає на всі інші елементи 
і відповідно сам збагачується новими характеристиками. Такий взаємозв’язок і взаємовплив елементів 
дозволяє у сукупності проявів досягти мети і завдань функціонування Моделі і тим самим підтвердити її 
ефективність.

Висновки і перспективи подальших наукових досліджень. Розроблена структурно-функціональна 
модель підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності є теоретичною конструк-
цією, яка включає в себе мету, завдання, методологічні підходи, наукові принципи, зміст навчання, форми, 
методи навчання тощо.

Напрямами подальших досліджень з такої проблеми є експериментальна перевірка ефективності педаго-
гічних умов та Моделі підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності.
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Lakatosh M. O. Structural-functional model of training of future agricultural specialists for professional activity
The modern development of the country requires the creation of a new system of modernization of the agro-industrial sector 

«agricultural education –agricultural science – agricultural production». The requirements for professional training of future 
specialists in the agricultural sector are growing. They are entrusted with important tasks. Future specialists are called to carry 
out research and production activities that require promoted professional knowledge, as well as to form a research and teach-
ing staff of institutions of higher agricultural education, the quality of which depends on the level of training of future farmers. 
A modern specialist in the agricultural sector must have not only professional knowledge and competencies, but also have 
a psychological and pedagogical education.
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As the analysis of scientific sources has shown, the content of their professional training is dominated by professional edu-
cation, while the pedagogical component is leveled. At the same time, there is a necessity to update the content and technologies 
of professional and pedagogical training of future specialists in the agricultural sector.

The article analyzes and substantiates the structural and functional model of training future agricultural specialists for 
professional activities. Components of the model: whole-diagnostic unit (defined the purpose and objectives of training future 
specialists in the agricultural sector for professional activities), didactic unit (methods of professional and pedagogical training 
of specialists in the agricultural sector); content-procedural unit (motivational, cognitive, professional-reflexive components); 
prognostic-effective unit (levels, criteria, indicators), which in unity ensure the achievement of the expected result – the readi-
ness of future specialists in the agricultural sector for professional activity.

An analysis of the concepts of «model», «modelling» has been accomplished, taking into account different approaches to 
their interpretation. It is noted that the model means an imaginary or materially realized system that reflects, reproduces or 
simulates the structure and action of a particular object of study.

The prospect of further research is determined by the experimental verification of the effectiveness of pedagogical conditions 
and the Models of preparation of future specialists of the agricultural sector for professional activity.

Key words: model, professional training, components, professional activity, agricultural specialist.
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Лопухіна Т. В.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА  
У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемам готовності педагогів до реалізації інклюзивної освіти дітей з особливими освітні-
ми потребами в умовах закладу освіти.

Представлено тлумачення сутності поняття «компетентнісний підхід». Важливим моментом у розумінні сут-
ності компетентнісного підходу є диференціація понять «компетенція/компетентність» як центрального поняття. 
Аналіз досліджень з проблеми компетентності дав змогу умовно виділити три етапи становлення компетентніс-
ного підходу в освіті. Перший етап характеризується введенням у науковий обіг (апарат) категорії «компетенція» 
та поняття «комунікативна компетентність»; другий етап відзначається використанням категорії «компетенція/
компетентність» у теорії і практиці мовної комунікації; третій етап позначається сплеском наукового інтересу до 
зазначеної проблеми. 

Автор констатує, що концепція компетентнісного підходу, яка останнім часом активно розробляється і у світо-
вій, і у вітчизняній педагогічній теорії і практиці, дає змогу створювати гармонійний особистісний простір, успішно 
вирішувати завдання професійної діяльності педагога закладу спеціальної та інклюзивної освіти та адаптуватися до 
життєвих ситуацій. 

Розкрито шляхи підвищення професійної компетентності педагога закладу спеціальної, загальної середньої 
та дошкільної освіти до діяльності з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інституту після-
дипломної педагогічної освіти, оскільки педагогам належить виняткова роль у навчанні такої дитини, її адаптації 
та соціалізації. Технологічний компонент професійного розвитку педагогів спеціальної та інклюзивної освіти розгля-
нуто як сукупність фахових умінь і навичок, що формуються за умови: забезпечення диференційованого підходу до 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; упровадження інноваційних технологій навчання; забезпечення прак-
тичної спрямованості курсів підвищення кваліфікації.

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність педагога, інклюзивна освіта, післядипломна 
педагогічна освіта.

Сьогодення характеризується глибинними змінами в різних галузях суспільного життя, у тому числі 
в освітньому просторі. Реформування і модернізація освіти, які відбуваються нині в умовах суспільних 
трансформацій, вимагають її відповідності цивілізаційним викликам, одним з яких є забезпечення доступу 
до загальноосвітнього простору і якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами. Реформування 
освітньої системи України, що передбачає усталення інклюзивної парадигми у межах Нової української 
школи з акцентом на освітню підтримку та адаптацію чинників навколишнього середовища, зумовило сус-
пільний запит на підготовку педагогів, які спроможні швидко і якісно включитися у професійну діяльність 
в інклюзивному освітньому середовищі, та окреслило їхню недостатню готовність до роботи в умовах 
інклюзивної освіти [3, с. 13].

Нині система фахової освіти перебуває на перетині між традиційною системою (традиційні цінності, 
установки, звички) і модернізованою системою, що розпочала своє формування і спрямована на забезпе-
чення оптимальних умов для освіти всіх представників суспільства. Ми це пояснюємо виникненням змін 
у структурі фахової компетентності педагога у системі дошкільної та інклюзивної освіти через бажання 
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України інтегруватися до європейського простору. З урахуванням цих умов заклади освіти, особливо заклади 
дошкільної загальної середньої та спеціальної освіти, мають розширити свої функції, стати обов’язковими 
для відвідування дітьми. Особливої уваги заслуговує необхідність удосконалення системи закладів інклю-
зивної освіти, зокрема, врахування можливостей соціалізації дітей з інвалідністю. 

Під поняттям «інклюзія» прийнято вважати процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі 
(насамперед тих, хто має певні порушення у психологічному або фізичному плані); «учні з особливими 
потребами» – це учні із порушеннями у психічному або фізичному розвитку, які потребують урахування 
їхніх особливостей у створенні доступу до якісної освіти.

Важливо зазначити, що система інклюзивної освіти є сучасним трендом, але він аж ніяк не відміняє 
сучасну систему диференційованої професійної освіти. Ефективне інтегрування можливе лише за умови 
постійного удосконалення систем професійної та інклюзивної освіти. Запровадження інклюзивної освіти 
має здійснюватися поступово, у міру створення належних соціально-економічних умов, підготовки кваліфі-
кованих педагогів і змін ставлення суспільства до дітей з інвалідністю.

Отже, одним з ключових компонентів успішного впровадження інклюзивного навчання визначено наяв-
ність професіоналів, здатних задовольнити потреби всіх учнів в інклюзивному освітньому середовищі.

Запровадження ідей інклюзії в практику закладу освіти значною мірою залежить від компетентного педа-
гога-професіонала. Сучасна педагогічна освіта поступово переорієнтовується з підготовки вчителя, здатного 
лише на відтворення традиційної моделі педагогічної діяльності, на підготовку компетентного педагога-
професіонала, який може будувати власну професійну діяльність на засадах цінностей розвитку особистості 
дитини. Різні аспекти компетентнісного підходу висвітлено в наукових працях І. Зимньої, О. Локшиної, 
О. Овчарук, В. Лозової, Н. Кузьміної, В. Болотова, А. Хуторського та інших. 

Українськими та зарубіжними вченими дослідження проблеми здійснюється в різних напрямах: трак-
тування поняття «професійна компетентність» як складного багатовимірного феномена (В. Адольф, 
А. Алексюк, О. Бєлкін, М. Волошина, І. Зязюн, Б. Ельконін, Н. Ничкало, Г. Терещук); визначення профе-
сійно-педагогічної компетентності вчителя (О. Козирєва, Н. Кузьміна, В. Лозова, А. Марков, Р. Пахомова); 
моделювання процесу її формування (О. Дахін, Н. Кузьміна, В. Серіков, М. Чошанов, О. Шиян); розкриття 
її змісту (В. Бондар, В. Бездухов, А. Маркова, Я. Кодлюк, Ю. Татур).

Питання впровадження інклюзивної освіти в Україні останніми роками стали актуальними для бага-
тьох дослідників. Зокрема, досліджуються такі проблеми: загальні аспекти організації інклюзивного 
освітнього простору (В. Засенко, А. Колупаєва, Т. Сак, Н. Слободянюк, Н. Софій); дошкільна інклюзія 
(І. Білецька, Л. Білецька, О. Завальнюк); окремі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкових класів 
до роботи з учнями з особливими потребами (В. Бондарь, Л. Гречко, М. Матвєєва, С. Миронова, Н. Наза-
рова, В. Синьова, Л. Шипіцина); професійна підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти 
(І. Демченко, Є. Юсупова); організація навчально-виховного і корекційного супроводу в інклюзивному класі 
(О. Кулик, С. Литовченко, Ю. Найда, І. Супрун, О. Таранченко, В. Шнайдер, Г. Фінько) та ін.

Натепер шляхи формування інклюзивної компетентності педагога, фахової підготовки, перепідготовки 
і підвищення кваліфікації вихователів, педагогів, корекційних педагогів, соціальних педагогів, психологів 
у галузі спеціальної освіти в умовах інклюзивного освітнього простору виявлено в дослідженнях таких нау-
ковців, як: Al-Yagon, L. Florian, T. Loreman, M. Margalit, R. Pirttimaa, M. Takala, M. Törmänen, M. Альохіна, 
В. Гладуш, Т. Дегтяренко, І. Демченко, А. Колупаєва, І. Малишевська, Н. Пахомова, В. Синьов, Д. Супрун, 
О. Таранченко, В. Хитрюк, З. Шевців, А. Шевцов, М. Шеремет та ін. [3, с. 24].

Метою сучасної системи освіти є забезпечення доступності освітніх ресурсів для закладів освіти. Триває 
формування і поширення нової філософії суспільства – створення умов для активної участі у житті суспіль-
ства, у тому числі людей з тими чи іншими порушеннями розвитку, що відповідає нормам міжнародних 
актів на рівні ООН. Одним зі складних напрямів деінституалізації системи освіти є інклюзивне навчання 
дітей з особливими освітніми потребами, упровадження якого безпосередньо пов’язане з рівнем компетент-
ності педагогічних працівників інклюзивних закладів освіти.

Слід зауважити, що у численних дослідженнях з проблеми компетентнісного підходу відсутнє чітке 
визначення компетентності як психологічного феномена. Важливим моментом у розумінні сутності компе-
тентнісного підходу є диференціація поняття «компетенція/компетентність» як центрального.

Мета статті – здійснення теоретичного аналізу поняття «професійна компетентність педагога в галузі 
спеціальної та інклюзивної освіти» та окреслення шляхів підвищення професійної компетентності педагога 
закладу спеціальної, загальної середньої та дошкільної освіти до діяльності з дітьми з особливостями пси-
хофізичного розвитку в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти.

Аналіз наукової літератури показує, що є два найпоширеніші варіанти тлумачення: вони ототожнюються 
або диференціюються. Найбільш експліцитно відповідно до першого варіанту тлумачення подані в Глосарії 
термінів Європейського фонду освіти (ЄФО) [1, с. 3].

 Компетенція визначається як: 1) здатність виконувати щось добре або ефективно; 2) відповідність 
вимогам, які висуваються під час працевлаштування; 3) здатність виконувати особливі трудові функ-
ції. У джерелі також зазначається, що «термін «компетентність» використовується в тих же значеннях». 
З таким ототожненням важко погодитися, про що свого часу говорив Н. Хомський у контексті теорії мови: 
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«ми проводимо фундаментальне розрізнення між компетенцією (знанням своєї мови тим, хто говорить/
слухає) і вжитком (реальним використанням мови в конкретних ситуаціях)» [1, с. 3]. У наведеній тезі під 
поняттям «вжиток» автор розуміє актуальне виявлення компетенції як результат засвоєного суб’єктом, 
тобто компетентністю. 

Отже, ще в 60-ті роки минулого століття було закладено розуміння різниці в поняттях «компетенція/
компетентність». Але, незважаючи на проведене розмежування, і в працях більш пізнього часу трапляється 
ототожнення понять. Ми поділяємо точку зору І. Зимньої щодо розмежування понять, яка трактує компе-
тентність як інтелектуально й особистісно зумовлену соціально-професійну життєдіяльність людини, що 
ґрунтується на знаннях (компетенціях) [1, с. 37].

Аналіз досліджень з проблеми компетентності (Н. Кузьміна, А. Маркова, Дж. Равен, Л. Мітіна, 
А. Хуторськoй) дав змогу умовно виділити три етапи становлення компетентнісного підходу в освіті. Пер-
ший етап окреслюється періодом 60–70-х років ХХ століття і характеризується введенням у науковий обіг 
(апарат) категорії «компетенція» та поняття «комунікативна компетентність» (Дж. Хаймс); другий етап – 
70–90-і рр. відзначається використанням категорії «компетенція/компетентність» у теорії і практиці мов-
ної комунікації. Третій етап – 90-і роки і дотепер позначається сплеском наукового інтересу до проблеми 
у вітчизняних (В. Лозова, О. Локшина, О. Пометун, Л. Пуховська) та російських дослідників (Н. Кузьміна, 
А. Маркова, Л. Мітіна, Л. Петровська та інші).

У структурі професійної компетентності Н. Кузьміна виділяє такі її види, як: спеціальна й професійна 
компетентність у межах дисципліни, що викладається; методична компетентність у формуванні знань, умінь 
і навичок учнів; соціально-психологічна компетентність у спілкуванні; диференційно-психологічна компе-
тентність стосовно мотивів, здібностей і спрямованості учнів; аутопсихологічна компетентність педагога 
[2, с. 38]. 

Розвиваючи думку щодо використання в освіті компетентнісного підходу, О. Пометун вказує, що його 
реалізація передбачає переосмислення цільових настанов, що, своєю чергою, зумовлює і необхідність змін 
у стандартах освіти, які б визначали перелік і зміст компетенцій [6, с. 17]. 

Нам близька точка зору І. Зимньої [1, с. 38], яка запропонувала теоретичну основу для виділення груп 
ключових компетентностей. Отже, за логікою І. Зимньої у нашій інтерпретації пропонуємо визначити три 
групи ключових компетентностей:

– компетентності, що належать до самого себе як особистості і суб’єкта життєдіяльності, – особистісна 
й суб’єктна компетентність;

– компетентності, що належать до взаємодії з іншими людьми, – соціально-комунікативна компетент-
ність;

– компетентності, що належать до діяльності людини в усіх її типах і формах, – професійна компетент-
ність (управлінська, теоретична, технологічна тощо).

Зауважимо, що в професійно-педагогічній діяльності як такій, що охоплює зазначені вище сфери взаємо-
дії людини і суспільства, системоутворюючим фактором буде слугувати, на нашу думку, професійна компе-
тентність, до структури якої цілком органічно можна включити й особистісну, і суб’єктну, і соціально-кому-
нікативну компетентності, оскільки в процесі вирішення професійних завдань педагог виступає як активний 
суб’єкт діяльності та ефективний комунікатор. А в змістовому відношенні вони можуть бути описані через 
відповідні знання, уявлення, програми дій (технології), систему цінностей і ставлень, що трансформуються 
в об’єктивну педагогічну дійсність (реальність) через педагогічну свідомість.

Отже, можна констатувати, що концепція компетентнісного підходу, яка останнім часом активно роз-
робляється і у світовій, і у вітчизняній педагогічній теорії і практиці, спрямована на формування осо-
бистості суб’єкта професійної діяльності з розвиненою свідомістю, що проявляється соціально й осо-
бистісно позитивною ціннісно-смисловою світоглядною основою, дає змогу створювати гармонійний 
особистісний простір, успішно вирішувати завдання професійної діяльності та адаптуватися до життє-
вих ситуацій.

Але чимало питань залишаються нерозв’язаними, попри посилений інтерес дослідників до проблеми 
інклюзивної освіти. Це проблема професійної підготовки вчителя закладу загальної середньої освіти 
до діяльності з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інституту післядипломної 
педагогічної освіти, оскільки педагогам належить виняткова роль у навчанні такої дитини, її адапта-
ції та соціалізації. І тому організація курсових, міжкурсових заходів, стажування у системі підвищення 
кваліфікації для широкого кола різних спеціалістів є обов’язковою умовою ефективного впровадження 
інклюзивної освіти.

За результатами дослідження, проведеного на замовлення Програми розвитку ООН в Україні, що пра-
цює в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру (United Nations Recovery and Peacebuilding 
Programme, UN RPP), серед бар’єрів, що сповільнюють відкриття нових інклюзивних груп/класів, є брак 
вузькоспеціалізованих фахівців. 

У науковому дослідженні О. Мартинчук засвідчує вкрай недостатній рівень готовності фахівців до впро-
вадження інклюзивного навчання, що стосується таких позицій, як: повага до різноманіття учнів; плану-
вання та організація індивідуальної допомоги; створення і оцінка інклюзивного освітнього середовища, 
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класний менеджмент, командна робота з фахівцями і батьками, постійний особистісний та професійний 
розвиток тощо. Отримані результати дослідження свідчать про необхідність системної підготовки і підви-
щення фахової компетентності спеціалістів у плані їхньої здатності реалізовувати інклюзивні технології 
і розбудовувати інклюзивне освітнє середовище [4, с. 74].

Ми виокремлюємо в концептуальній моделі професійної компетентності в галузі спеціальної та інклю-
зивної освіти три складники: образно-цільовий, інтелектуально-інформаційний і технологічний. Образний 
складник включає образи-цілі різного рівня, образи-об’єкти, образи-умови. Інтелектуально-інформацій-
ний характеризується інформаційною повнотою (насиченістю), що забезпечує володіння інтегрованими 
знаннями, розумінням причинно-наслідкових зв’язків, формуванням конструктивного мислення, готов-
ністю до використання широкого спектра сучасних технологій. Технологічний складник проявляється 
в тому, що педагог може вибудовувати й втілювати систему освітньої діяльності дітей з ООП з прогнозо-
ваним результатом, спрямованим на розвиток особистості учня, тобто виступати суб’єктом професійної 
діяльності. 

Технологічним компонентом професійного розвитку педагогів є сукупність фахових умінь і навичок, що 
формуються за умови: забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; упровадження інноваційних технологій навчання; забезпечення практичної спрямованості кур-
сів підвищення кваліфікації.

Психолого-педагогічними умовами забезпечення ефективності цього процесу виступають: створення 
навчально-професійного співтовариства – студенти, викладачі, педагоги шкіл і вихователі ЗДО; проєкту-
вання змісту фахових дисциплін на засадах єдності двох контекстів – соціокультурного контексту профе-
сійної діяльності й контексту особистісного самовизначення педагога; створення інтерактивного комуніка-
тивного середовища та ціннісно-смислового простору; розробка методичного інструментарію корекційного 
супроводу дитини з ООП в умовах навчального закладу та в закладах позашкільної освіти через проведення 
вебінарів, майстер-класів для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників різних 
категорій щодо використання дистанційних технологій у роботі з дітьми з ООП.

Висновки. Отже, підвищення вимог до професійної компетентності стає нагальною проблемою та умо-
вою розвитку неперервної освіти педагога, розвитку рефлексії, смислів, стійких мотивів у роботі з дітьми 
з особливими освітніми потребами в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.
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Lopukhina T. V. Improving the professional competence of teachers in the field of special and inclusive education
The article is devoted to the problems of teachers’ readiness to implement inclusive education of children with special edu-

cational needs in the conditions of an educational institution.
An essence interpretation of competency approach concept is presented. An important point in understanding the essence 

of the competence approach is the differentiation of the concepts of «competence/competence» as a central concept. The 
research analysis on the problem of competence allowed to conditionally distinguish three stages of formation of the compe-
tence approach in education. The first stage is characterized by the introduction of the category «competence» and the concept 
of «communicative competence», the second stage is marked by the use of the category «competence/competence» in the theory 
and practice of language communication and the third stage is marked by a surge of scientific interest.

The author states that the concept of competence approach, which has recently been actively developed in both world 
and domestic pedagogical theory and practice, allows to create a harmonious personal space, successfully solve the problem 
of professional activity of a teacher of special and inclusive education and adapt to life situations.

Ways to increase the professional competence of teachers of special, general secondary and preschool education to work 
with children with psychophysical development in the institute of postgraduate pedagogical education, as teachers have 
an exclusive role in teaching such a child, its adaptation and socialization. The technological component of professional devel-
opment of teachers of special and inclusive education is considered as a set of professional skills and abilities that are formed 
under the condition of: providing a differentiated approach to professional development of teachers; introduction of innovative 
learning technologies; ensuring the practical orientation of advanced training courses.

Key words: competence approach, professional competence of a teacher, inclusive education, postgraduate pedagogical 
education.
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Маньковська О. Ю.

ХОРЕОГРАФІЧНІ ТЕХНІКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК  
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ

У статті представлено аналітичний огляд наукових доробків українських, європейських та американських дослід-
ників з вивчення прогресивних та ефективних хореографічних технік, що застосовуються у професійній підготов-
ці акторів. Автором визначено, що розвиток хореографічних умінь у майбутніх акторів важливий для формування 
та розвитку майстерності майбутнього актора: чим більш уважний студент (майбутній актор) у виконанні хорео-
графічних рухів, тим легше йому координувати рухи на сцені. Встановлено, що хореографічні вміння, які опановує май-
бутній актор, сприяють розвитку гостроти уваги та інтелектуальної сконцентрованості та водночас усвідомлення 
руху забезпечує меншу напруженість через хвилювання. 

У стаття доведено, що хореографічне мистецтво нерозривно пов’язане з функціонуванням драматичних факуль-
тетів та спеціальностей загалом. Автором визначено, що хореографія передбачає формування тілесно-кінестетич-
ного інтелекту майбутнього актора, що позначається як здатність до використання свого тіла високодиференці-
йованими та кваліфікованими способами цілеспрямовано та контрольовано виражати емоції, відтворювати образ.

Автором встановлено, що хореографічні техніки дають змогу розслабитися тілу, що сприяє покращенню фізіо-
логічних функцій, що своєю чергою дозволяє навчитися актору почуватися комфортніше на прослуховуваннях, психо-
логічно розслабитися для того, щоб бути спроможним вільно висловитися на прослуховуванні та легко передавати 
емоції своїм тілом, що якісно впливає на формування професійної майстерності майбутнього актора. Визначено, що 
основна мета хореографічних технік полягає у розширенні навичок контролю над здібностями актора, його вміння 
концентрувати свою увагу за межами того, що зазвичай пропонується в американських консерваторіях акторської 
освіти. Хореографічні вправи і техніки, представлені у дослідженні, націлені на підвищення рівня свідомої обізнаності 
та концентрації уваги акторів – двох найважливіших якостей будь-якої серйозної акторської майстерності і навичок. 
Пропоновані інструменти та підходи дають можливість окремим акторам і викладачам акторської майстерності 
рівною мірою розвивати навички уваги, зосередженості і самосвідомості засобами окремих хореографічних технік.

Ключові слова: хореографія, професійні навички, майбутні актори, хореографічні техніки.

З моменту заснування практики професійної підготовки майбутніх акторів у різних країнах світу форму-
вання майстерності засобами розвитку моторики та рухової активності завжди було частиною освітніх про-
грам в університетах такого профілю. Так, у сучасних закладах вищої освіти професійної підготовки акторів 
у Великій Британії охоплено широке коло предметів, включаючи хореографію, танці, ритміку і розвиток 
соматики [16]. Рух для актора – це курс, розроблений для розвитку фізичних здібностей учнів акторської 
майстерності. Хореографічні практики допомагають закласти фундамент для фізичних сил, необхідних 
для акторської майстерності, а також базових технік, необхідних для прослуховування в музичному театрі 
і хореографії. Підкреслюючи значення хореографічного складника підготовки у системі театральної освіти, 
Ю. Громов відзначав, що одна з тенденцій розвитку сучасного театру полягає в максимальному розширенні 
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форм і засобів сценічного вираження, необхідних для втілення багатоманітного, психологічно та філософ-
ськи насиченого, складного за своєю образно-дієвою структурою репертуару [3, с. 7]. Танцювально-плас-
тична підготовленість, таким чином, є необхідною професійною якістю майбутнього актора і зумовлює важ-
ливість дослідження різних проявів хореографії в драматичному мистецтві, а також вивчення й визначення 
місця і ролі танцю в освітньому процесі театральних шкіл.

У вітчизняній та зарубіжній науці та практиці накопичено чималий доробок з проблеми хореографічного 
мистецтва у галузі театральної освіти. Проблематика досліджень варіюється від питання розвитку пластич-
ності рухів майбутнього актора до впливу хореографії на акторську майстерність, її розвиток та формування. 
Так, наукові роботи Є. Вахтангова, Б. Голубовського, Е. Гротовського, Г. Крега, А. Немеровського, Е. Коха, 
Г. Морозова, К. Станіславського, А. Таїрова, Г. Товстоногова, К. Чорноземова, Б. Щукіна присвячено про-
фесійно значущим якостям майбутніх акторів. У своїх працях видатні теоретики і практики театрального 
мистецтва виділяли танцювально-пластичну культуру актора, розглядали її як важливу складову частину 
акторської майстерності [1, с. 101]. Дослідження В. Верховинця, К. Голейзовського, Л. Курбаса, В. Мейєр-
хольда забезпечили розширення палітри акторських професійних якостей, а практика постановки театраль-
них вистав та творів Р. Віктюка, А. Гончарова, А. Ефроса, Ю. Завадського, Ю. Любимова, М. Охлопкова, 
В. Плучека, Б. Равенських сприяли впровадженню сучасних підходів до постановки та розвитку професі-
оналізму майбутніх акторів через пластику рухів та вправляння в танцювальних техніках тощо [1, с. 101].

Серед західних дослідників значенню та взаємозв’язку хореографічних технік з формуванням профе-
сійної майстерності акторів присвячені роботи Дж. Адшіда, А. Амеледж, М. Бейлс, А. Бертона, Д. Беста, 
Кр. Багеса, Е. Кемпембела, Д. Карра, Р. Деніс, М. Еванса, Дж. Гієсдорфа, А. Гілберт, Х. Пауля, А. Кенд-
тона, А. Лепеска, Л. Маршала, С. Фрейла-Хортон, Р. Нельсона, С. Пакстона, В. Престон-Данлоп, Р. Шмідта 
та інших.

Аналіз наукових доробків українських та зарубіжних дослідників свідчить про те, що об’єктом дослі-
дження вибиралися різні аспекти формування професійної майстерності акторів. Однак більш змістового 
аналізу потребує проблема ефективних хореографічних технік, які є доцільними у професійній підготовці 
акторів, що визначає основну ідею започаткованого дослідження.

Метою статті є аналітичний огляд наукових доробків українських, європейських та американських 
дослідників з вивчення прогресивних та ефективних хореографічних технік, що застосовуються у профе-
сійній підготовці акторів. 

Театральне мистецтво є рухливим і постійно розвивається, сучасні театральні вистави є більш динаміч-
ними за темпоритмом, у яких відображається жвавий, сучасний, більш емоційний, «божевільний» стиль. Це 
потребує від акторів знань сучасної пластичної техніки для відтворення емоційно наповненого та яскравого 
життя сьогодення. Спираючись на це твердження, можемо зазначити, що вдосконалення пластичних умінь 
та навичок майбутніх акторів має відбуватися в процесі опанування та втілення ними нових сучасних тан-
цювальних форм у сценічну практику. Тобто удосконалення танцювально-пластичних навичок студентів 
відбуватиметься в процесі ознайомлення їх із сучасними видами хореографії: джазовим танцем, фольком, 
хіп-хопом, джаз-фанком, бродвеєм, контемпом. Саме під впливом різних стилів сучасної хореографії, на 
думку Ю. Гончаренко, відбувається розширення спектра теоретичної та практичної танцювально-пластич-
ної підготовленості акторських кадрів [2, с. 84].

З психолого-соматичного підходу до розвитку професійної майстерності хореографічні вміння, які опа-
новує майбутній актор, сприяють розвитку гостроти уваги та інтелектуальної сконцентрованості та вод-
ночас усвідомлення руху забезпечує меншу напруженість через хвилювання, ця навичка також допомагає 
акторові розвивати соматичну пам’ять [6].

Розвиток хореографічних умінь у майбутніх акторів важливий і з огляду на те, що чим більш уважний 
студент (майбутній актор) у виконанні хореографічних рухів, тим легше йому координувати рухи на сцені. Як 
зазначає Крістофер Бергланд у книзі «Шлях спортсмена»: «танці покращують роботу мозку на різних рівнях 
<...> дослідження показують, як різні види тренувань дозволяють танцюристам досягати максимальної про-
дуктивності, поєднуючи мозкові і когнітивні розумові процеси з м’язовою пам’яттю» [6]. Навчитися танцю-
вати означає навчитися бути швидким на ногах, а хореографія – це пізнавальна потреба. Збільшуючи свою 
пізнавальну силу за допомогою танцю, майбутній актор можете запам’ятовувати рядки швидше і простіше.

Хореографічні техніки сприяють психофізичному розвантаженню акторів. Хореографічні вправи дають 
змогу розслабитися тілу, що сприяє покращенню фізіологічних функцій, що своєю чергою дозволяє навчи-
тися актору почуватися комфортніше на прослуховуваннях, психологічно розслабитися для того, щоб бути 
спроможним вільно висловитися на прослуховуванні та легко передавати емоції своїм тілом. Під час прослу-
ховування актор має почуватися вільно та розслаблено, щоб спілкуватися з природною легкістю та виразністю.

Водночас, за твердженням Х. Нойсі, сильне, гнучке, вільне від напруги тіло надає фізичної впевненості 
майбутньому актору, коли він спритний та чуйний, студент зможе краще використовувати свою уяву та бути 
більш виразним. Можливість створити свого персонажа та мати різні емоції та погляди на сцену є частиною 
набору інструментів вашого актора [21].

За дослідженням Б. Ауджініо, танець допомагає майбутньому актору зосереджуватися, коли майбутній 
актор систематично займається хореографією, то це надалі сприяє його здатності чітко виконувати інструк-
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ції режисера [9]. Хореографічні практики та вивчення майбутніми акторами різних хореографічних технік 
надзвичайно допомагає, коли справа доходить до кастингу, підкреслює Е. Кемпембел, оскільки хореогра-
фічні вміння та виконання танців відточують здатність майбутнього актора зосередитись на виконанні пев-
ного акторського завдання [7].

Студенти перших курсів акторських спеціальностей, як правило, вразливі до відсутності впевненості 
та самооцінки. Відповідно до 11 фактів про підлітків та самооцінку, встановлених М. Мігер, «низька само-
оцінка – це розлад мислення, за якого людина розглядає себе як неадекватну, нелюбу та/або недієздатну до 
чогось. Одного разу сформувавшись, цей негативний погляд пронизує кожну думку, продукуючи помилкові 
припущення та постійно самовбивчу поведінку». Маючи кращу впевненість у собі і розуміння тіла може допо-
могти їм стати позитивними та плідними людьми, а також покращити культуру комунікації людини з іншими 
[19]. Студенти потребують різних способів зміцнення свого позитивного іміджу, що можна здійснити через 
засоби хореографії; завдяки хореографічним вправам студенти досягають окремих життєвих навичок із пози-
тивним самовідчуттям та самооцінкою, в тому числі розвитку підтримки та поваги до інших [19, c. 15].

У своїй дисертації Т. Добосевич «Конструктивізм в акторському класі: комплексний підхід до викла-
дання практичної естетики, голосу та руху» зазначає, що люди можуть формувати сталі фізичні звички, які 
дозволять їм вправно виконувати той чи інший рух легко, а формуються ці звички шляхом подолання пере-
шкод (це може бути фізична скованість рухів, психологічна затисненість тощо) за допомогою самодисци-
пліни та наполегливості [9]. На переконання Е. Варбтона, фокусування у будь-якій конкретній галузі життя 
змусить людину розвивати добрі чи погані звички і це змінює структуру кори головного мозку фізіологічно. 
За дослідженням науковця, танець за своєю сутністю та впливом якісно покращує безліч життєвих навичок, 
звичок та рис особистості, адже вимагає постійної роботи над собою та своїм тілом [13, с. 25].

Особливої уваги значенню хореографічного складника у професійній підготовці майбутніх акторів 
надається у професійних театральних школах та закладах вищої освіти у США, Великій Британії, Австрії 
та інших провідних країнах світу. Вивчення хореографічних технік включили у щоденний графік занять 
театральної школи штату Юта, США. За вимогами школи випускник має пройти програму хореографічної 
підготовки як факультативної в комплексі таких дисциплін, як музика, театр та візуальне й образотворче 
мистецтва [24].

На переконання Г. Кассінга, навчальну програму професійної підготовки майбутніх акторів заклади вищої 
професійної освіти такої категорії фахівців мають включати хореографічне мистецтво як факультативну або 
міждисциплінарну дисципліну. Хореографічне мистецтво нерозривно пов’язане з функціонуванням драма-
тичних факультетів та спеціальностей загалом, особливо з музичними постановками. Як свідчать історичні 
розвідки Г. Кассінга, наприкінці ХІХ століття у американській драматургії традиційною була постановка 
драматичного твору у формі мюзиклу [15, с. 163]. Поєднання хореографічної майстерності, німецької дра-
матургії з короткими діалогами та динамічним сюжетом мали чудовий касовий успіх на ті часи [15, с. 163]. 
Пізніше балетмейстери освоїли суть американського досвіду та перенесли танець на музичну театральну 
сцену, створюючи нові американські гібриди стилю, включаючи джаз, сучасний балет, тап, народний, етніч-
ний, квадратний та інші танцювальні стилі і твори [15, с. 217].

І драма, і танець беруть свої основи з театральних постановок і пов’язані з театральним мистецтвом – 
мистецтвом експресії та вираження ролі, в якому тіло є основним інструментом [23, с. 1]. Як театральне мис-
тецтво, так і хореографія включають тілесно-кінестетичний інтелект майбутнього актора, що позначають 
як «здатність до використання свого тіла високодиференційованими та кваліфікованими способами ціле-
спрямовано та контрольовано виражати емоції, відтворювати образ» [12, с. 206]. Театральне мистецтво – це 
сфера професійної підготовки майбутнього актора шляхом здобуття теоретичних знань та вправляння, де 
студенти, як правило, вправляються у фізичних рухах, що спрямовані на виконання завдання творчими спо-
собами. Це означає, що хореографічний складник має бути обов’язково інтегрований у міждисциплінарну 
навчальну програму [14, c. 8]. Танець впливає на акторську майстерність, а тому навчальна програма має 
на меті заохочувати студентів до творчої діяльності засобами хореографії, що забезпечить розвиток висо-
кого рівня розуміння актором свого тіла та сприятиме найбільш повному вираженню своєї майстерності  
[5, с. 26]. Е. Уайт і М. Бетті зазначили, що важливо вчити та вправляти молодих акторів виразних рухів, адже 
рухи є найважливішим інструментом, необхідним для того, щоб навчитися бути добре зрозумілим і впевне-
ним актором. 

Навіть досвідченим акторам часом важко знати, що їм слід робити своїми руками. Ці та подібні проблеми 
відключають розум актора від його тіла, що призводить до так званого «розриву» між фізичним та словес-
ним вираженням та відсутністю інструментів для створення завершеного образу чи характеру [8, с. 2]. Діяти 
без фізичної компетентності та ефективності все одно, що неправильно тлумачити те, що актор намагається 
повідомити [20]. Хореографія є інструментом, який може підвищити акторські здібності актора, особливо 
ефективність його рухів. Використовуючи такі інструменти, як студійний танець Ен Грін Гілберт та систем-
ний аналіз «час–рух–дія», майбутній актор може додатково посилити розуміння танцю як інструменту для 
оволодіння акторською майстерністю [13].

Навчальна техніка «Brain Dance (Осмислений танець)» базується на п’ятнадцяти танцювальних концеп-
ціях, адаптованих, за Рудольфом Лабаном, у так званий «словниковий запас руху», що стосується інших 
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видів мистецтва, міждисциплінарних предметів та багатьох аспектів життя [13, с. 11]. Р. Лабан був першо-
дослідником фізичного взаємозв’язку між розумом та тілом і відомий як один з найважливіших теоретиків 
руху Росії ХХ століття [22, с. 73]. Він спостерігав за тілами в дії, на роботі, в грі та виявив, що людське тіло 
рухається за певних причин і це не лише імпульси мозку щодо руху, але й усвідомлення руху. Коли рух здій-
снюється обдумано, усвідомлено, він може ставати складнішим і таким, яким його хоче відтворити актор 
[18, с. 119]. Ніколь Поттер так пояснює цей процес: «фізична дія – це будь-який рух, який розрахований на 
досягнення мети або задоволення потреби. У словниковому запасі Р. Лабана це еквівалент підняття переходу 
від функціонального до виразного» [22, с. 73]. Р. Лабан виявив, що рух є зовнішнім виразом внутрішньої 
мотивації; що рух і оточення своєю чергою впливають на внутрішнє життя та емоційний/психічний досвід 
рухового апарату людини [19]. Він визначив, що люди рухаються із зусиллям і на це зусилля та взаємозв’язок 
між мисленєвими реакціями від початку виникнення думки до моменту руху впливають емоції [4, с. 8]. 
Р. Лабан вважав, що дії тіла та його будова під цілеспрямованим впливом людини – одне з найбільших чудес 
фізіологічного існування [17, с. 19]. Відомий практик-хореограф вважав, що внутрішнє життя безпосеред-
ньо відображене через кожен окремий рух у тілі, що походження рухів є внутрішнім збудженням нервів, 
спричиненим «або безпосереднім відчуттям дотику, або складним ланцюжком раніше пережитих чуттєвих 
вражень, що зберігаються в пам’яті людини» [17, с. 19]. 

Розуміння того, як «зусилля» відображають емоційний вираз чи спосіб, яким людина відчуває себе все-
редині, може вплинути на самоконтроль актора та допомогти йому розвинутися і сформулювати вербальну 
та невербальну комунікацію [17, с. 68]. Актори втілюють персонажа та його думки через своє тіло; вони 
повинні вміти використовувати відповідні ритми, просторові схеми та енергію якості в їхньому тілі, щоб 
сформулювати особистість персонажа [8, c. 5–6]. Р. Лабан навчав студентів акторської майстерності та допо-
магав відкрити джерело рухів та експресії через рухи у своїх героїв, і реалізовував це завдяки поєднанню 
цілеспрямованого наміру та фізичної дії.

Теорія «восьми зусиль» Р. Лабана на сучасному етапі є невід’ємною складовою частиною професій-
ної підготовки майбутніх акторів, хореографів, балетмейстерів, реабілітологів та педагогів у тому числі 
[11, с. 21]. Таким чином, теорія Р. Лабана укорінилась у різних аспектах професійної підготовки майбутніх 
акторів та теоріях формування їхньої професійної майстерності [11, с. 21]. Особливо актуальною є теорія 
Р. Лабана у розробці персонажів. Так, Б. Адріан виявила, що теорія руху Р. Лабана, включаючи вісім зусиль, 
забезпечує «необхідні функціональні та виразні навички, які виявляють акторські здібності і тим самим 
створюють сприятливі умови для якісної його оцінки» [4, с. 3–4]. Далі дослідниця-практик зазначає, що 
теорія Р. Лабана дає змогу майбутнім акторам:

1) пізнати, які повідомлення вони надсилають у світ, коли рухаються чи говорять;
2) визначити їх звичні закономірності та те, як ці звички можуть вплинути на нові;
3) розвивати навички, пов’язані з підтримкою дихання, тоном, діапазоном, артикуляцією, динамічним 

вирівнюванням, рівновагою, гнучкістю, силою та витривалістю [4, с. 3].
Крім того, Б. Адріан вважає, що ці вміння стимулюють уяву майбутнього актора і застосовуються для 

посилення спілкування з іншими за допомогою тіла, мови та голосу, а також побудови відносин у сфері кіно-
індустрії. Актори можуть вчитися і розвивати рухи ефективно, спираючись на практику та теорію Р. Лабана, 
тим самим підвищуючи свої акторські здібності [4, с. 4].

Висновки. Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що хореографічні техніки є обов’язковим склад-
ником у професійній підготовці майбутніх акторів та формуванні їхньої акторської майстерності. Основна 
мета найвідоміших нині хореографічних технік Р. Лабана та А. Гілберт у практиці американських та євро-
пейських закладів вищої освіти, що здійснюють професійну підготовку акторів, полягає в додаванні до 
змісту дисциплін нових підходів та ефективних практик, які розширюють усвідомлення акторами себе і роз-
ширюють навички контролю над здібностями актора, його вміння концентрувати свою увагу за межами 
того, що зазвичай пропонується в американських консерваторіях акторської освіти.

Хореографічні вправи і техніки, представлені у дослідженні, спеціально націлені на підвищення рівня 
свідомої обізнаності та концентрації уваги акторів – двох найважливіших якостей будь-якої серйозної актор-
ської майстерності і навичок. Пропоновані інструменти та підходи дають можливість окремим акторам 
і викладачам акторської майстерності рівною мірою розвивати навички уваги, зосередженості і самосвідо-
мості засобами окремих хореографічних технік.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у проведенні моніторингового дослідження серед сту-
дентів закладів вищої освіти, що здійснюють професійну підготовку майбутніх акторів, щодо обізнаності 
у сучасних хореографічних техніках та визначенні рівнів, діагностики критеріїв і показників сформованості 
їхньої акторської майстерності.
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Mankovska O. Yu. Choreographic techniques as effective means in professional training of future actors 
The article presents an analytical review of the scientific achievements of Ukrainian, European and American researchers 

in the study of progressive and effective choreographic techniques used in the training of actors. The author determined, that 
the development of choreographic skills in future actors is important for the formation and development of skills of the future 
actor, the more the student (future actor) is attentive to choreographic movements, the easier it is to coordinate movements on 
stage. It is established, that the choreographic skills that the future actor masters contribute to the development of visual acuity 
and intellectual concentration, and at the same time, awareness of movement provides less tension due to excitement.

The article proves that choreographic art is inextricably linked with the functioning of drama faculties and specialties in 
general. The author determined that choreography involves the formation of body-kinesthetic intelligence of the future actor, 
which is defined as the ability to use their body in highly differentiated and skilled ways to purposefully and controlled express 
emotions, reproduce the image.

The author found that choreographic techniques allow the body to relax, which improves physiological functions, which, in 
turn, allows the actor to learn to feel more comfortable at auditions, psychologically relax to be able to speak freely at listening 
and easily convey emotions to your body, that qualitatively influences the formation of professional skills of the future actor. It 
is determined that the main purpose of choreographic techniques is to expand the skills of control over the abilities of the actor, 
his ability to concentrate outside of what is usually offered in American conservatories of acting education. The choreograph-
ic exercises and techniques presented in the study are aimed at raising the level of conscious awareness and concentration 
of the actors – the two most important qualities of any serious acting skills and abilities. The offered tools and approaches give 
the chance to separate actors and teachers of acting skill equally to develop skills of attention, concentration and self-awareness 
by means of separate choreographic techniques.

Key words: choreography, professional skills, future actors, choreographic techniques.
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REGULATORY AND OPERATIONAL COMPONENTS IN THE PROFESSIONAL JOURNALISTS’ 
TRAINING AT THE AMERICAN AND UKRAINIAN UNIVERSITIES: COMPARATIVE ASPECT

The article dwells upon the comparative aspect of regulatory and operational components during the professional journalists’ 
training at the American and Ukrainian universities. Peculiarities of regulatory aspect of professional journalists’ training in both 
countries have been provided. Outcomes, obtained by would be specialists in journalism have been characterized. Educational 
standards and legal framework of the researched countries have been described. It has been revealed that the professional train-
ing of media specialists in the USA is based on the principles of social justice, honesty and morality; compliance with legislation, 
code of ethics, while in Ukraine it is carried out in accordance with the legal framework of higher education. Based on the results 
of comparative analysis of regulatory component it has been outlined that the professional journalists’ training in the US because 
of decentralization is characterized by the absence of unified qualification framework system. It has been also identified that 
the professional journalists’ training in the USA and Ukraine is subordinated to the demands of labour market. 

The operational component of professional journalists’ training of both countries has been analyzed. Common and dis-
tinctive peculiarities of the operational component have been determined. Traditional and innovative methods, applied during 
the professional training of future specialists in journalism at the higher education institutions of the US and Ukraine have been 
considered. It has been outlined such traditional methods applied during the professional journalists’ training in both countries: 
seminars, lectures, practical, laboratory classes, independent work and control activities. On the basis of the scientific research 
it has been proposed to implement innovative methods of studying in the higher education of Ukraine.

Key words: university, USA, Ukraine, professional training, operational component, regulatory framework, journalism.

It is necessary to point out that globalized processes in economy, modernization of production, development 
of information and communication technologies, rapid and dynamic changes in the labour market are associated 
with Ukraine’s integration into the European and global space, and determine the need for highly qualified special-
ists in journalism. At the present stage of the development of society journalism is considered one of the most sig-
nificant branches of education. Thus, it is possible to note the main mission of a journalist is to serve society through 
the demonstration of ethical, moral and social values; truthful news reporting; protection of national interests, 
traditions and culture, etc. It is also important to emphasize on the fact that foreign experience, in particular, the US 
is interesting for domestic institutions of Ukraine, as in recent years in the United States there have been significant 
changes in the education system that can be used in Ukraine. That is why the comparative and pedagogical analysis 
of professional training of journalists in Ukraine and the USA is relevant in the educational process.

The peculiarities of professional journalists’ training at Ukrainian universities are the subject of the study 
of domestic scientists: V. Zdorovega, I. Mykhailyn and V. Rizun. The methodology of studying in higher education 
institutions of Ukraine has been analyzed in the works of M. Nechytalyuk, L. Pukhovska, M. Bratko, P. Saukh, 
O. Stoyka, T. Olender and others. In recent years comparative and pedagogical studies of various aspects of edu-
cation abroad, including globalization and integration processes, have been elaborated by N. Bidyuk, E. Brazh-
nik, O. Barabash, M. Busko, K. Istomina, N. Mukan & Yu. Shiyka, I. Lytovchenko, O. Lokshina, A. Sbrueva, 
S. Sysoeva, S. Tsura. Comparative pedagogy research on the US higher professional education has been carried 
out by Ukrainian scholars M. Bratko, I. Kozubovska & O. Stoika, O. Lutsenko & L. Polyvana, O. Tarasova, 
M. Vachevskyy, S. Vitvytska.

The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the regulatory and operational component 
of the professional journalists’ training at the US and Ukrainian universities.

To start with, it is significant to state that a comparative analysis of the professional journalist’s training at the US 
and Ukrainian universities was carried out on the basis of identifying common and distinctive peculiarities in 
the journalism educational system, focusing mainly on regulatory and operational components. In our opinion, 
the implementation of the US progressive ideas and their comparison with the traditions of Ukrainian domestic 
universities will help to improve the training of specialists in the field of journalism at Ukrainian universities.

On the basis of the analysis of the US higher education system, it should be noted that university activities, train-
ing of future journalists are subject to labour market conditions. Accordingly, the factors that determine students’ 
choice of higher education institution affect universities much more than government regulation. The scientist Ewell 
indicates the shortcomings of the market system, so it is important for the American education system to move to 
another indicator of quality, namely the learning outcomes of journalist students [6, p. 84].

Thus, it has been considered that one of the best tools for ensuring the quality of the US education is the National 
Survey of Student Engagement, which identifies factors in the learning experience of future journalism profes-
sionals. However, survey-based statistics are inaccurate and cannot be the basis for making important decisions 
and funding US higher education institutions. Therefore, it is important to improve these statistics in order to influ-
ence the free choice of the institution by journalists, or actively use it as an indicator that will increase the level 
of teaching and learning in low-performing US higher establishments [6, p. 85].
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According to the statistical data of the labour market for the period 2016–2026 it is expected the level of employ-
ability of future journalists in the position of reporter, correspondent, radio analysts will be reduced to 9 %, while 
the number of employed technical writers and specialists in public relations is projected to increase [9].

It has been stated that declining revenues from advertising in radio, newspapers and television will have a neg-
ative impact on employment growth for these professions. The number of readers and distribution of newspapers 
is also expected to decline over the next decade. In addition, television and radio stations will increasingly publish 
content online and on mobile devices. As a result, news organizations may have trouble selling traditional forms 
of advertising, which are often seen as their main source of income. Some organizations are likely to continue to 
use new forms of advertising or offer paid subscriptions, but these innovations will not be able to compensate for 
lost advertising revenue. Declining incomes will force news organizations to reduce the number of hired journalists. 
However, the growing demand for online news will be able to offset some of the cuts.

Analyzing conditions of the US labour market, it has been noted that news organizations more often share 
resources, staff and content with other media. For example, journalists may collect and report on news for the media 
that may be published in several newspapers owned by the same company. As a result of consolidation and news 
exchange, the demand for future journalism professionals will decrease. However, in some cases, consolidation 
helps to limit job losses: newspapers, radio and television stations that face financial problems are able to retain 
staff at the expense of other organizations. That is why journalist students look for a job in the position of a reporter, 
correspondent and news analyst. Multimedia journalism covers the recording and editing of video or audio mate-
rials, and should therefore also focus on improving the practical skills of future journalism professionals. Because 
of the fact that stations and media publish content on multiple media platforms, especially the Internet; employers 
will prefer candidates with experience in developing and coding web resources.

On the basis of this research it has been concluded that Ukrainian institutions likewise the US, must be subject 
to labour market conditions, but employers are not sufficiently aware of the existence of the National Qualifications 
Framework. Familiarizing with this document, employers claim that the level of knowledge, skills and abilities 
of young journalists, unfortunately, does not meet the requirements of society due to the fact curricula is based on 
a big amount of theoretical disciplines [2].

Considering the regulatory framework, we can say that the journalists’ training at the US universities is based on 
the principles of social justice, honesty and morality; compliance with legislation, code of ethics, etc. [5]. «Bilin-
gual Education Act», «Amendment No. 10 to the Constitutional Act», Higher Education Act, Act National Defense 
Education Act, and Equal Access Act are considered the main documents that regulate the US higher education. 

In Ukraine, on the other hand, the training of future journalism specialists is carried out in accordance with 
regulatory framework of higher education. The main regulatory documents of Ukrainian higher education system 
are: laws «On Higher Education», «On Professional and Technical Education», methodological recommendations 
developed to implement the order of the Ministry of Education and Science No. 943 of 16.10.2009 «On introduc-
tion of the European credit transfer system in higher educational institutions of Ukraine», Decree of the President 
of Ukraine of June 25, 2013 No. 344/2013,«On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine 
until 2021», etc.

In accordance with Article 5 of the Law of Ukraine «On Higher Education» No. 2145-VIII of 05.09.2017, 
professional training of journalists is carried out at the appropriate levels of higher education: initial level (short 
cycle) – junior bachelor, first level (Bachelor), second Master’s degree), third degree (educational-scientific or edu-
cational-creative) and degrees of higher education: junior bachelor, bachelor, master, doctor of philosophy, doctor 
of sciences, which correspond to the qualification levels of the National Qualifications Framework (NQF). Positive 
changes in the legislation of Ukraine are the renewal of the National Qualifications Framework [4], which will fos-
ter the involvement of students and teachers into international mobility and respect for culture and values of other 
countries.

It is also important to emphasize the fact that Ukraine is involved in the draft of European Qualifications Sys-
tem, the main elements of which are: a «coordinate system» in which learning outcomes are distributed according 
to eight levels and intended for individual citizens: European Credit Transfer System, Europass document, Ploteus 
database, which contains a list of learning opportunities; general principles of quality assurance, official recognition 
of documents on education and key competencies [3, p. 5–10].

In comparison to Ukraine, the United States is characterized by decentralization that is why there is no single 
unified qualifications framework. In 2011, the American Lumina Foundation proposed The Degree Qualification 
Profile for the US higher education system. This document provides data on education levels: junior specialist (two-
year college graduate), Bachelor (120–160 ECTS credits), Master’s degree (30–50 ECTS credits), Doctor of Phi-
losophy (60–80 ECTS credits); a clear description of the skills and competencies that future journalists will acquire 
during their studies, gaining a certain qualification level; student learning outcomes in five interrelated categories: 
specialized knowledge; broad and integrative knowledge; intellectual skills; applied and collaborative learning; 
civic and global learning [7, p. 5–12]. 

Thus, it is necessary consider the results of bachelor’s degree in journalism based on these categories. According 
to the above information, the first category is the acquisition of professional knowledge by future professionals in 
the field of journalism, namely students learn how to define and explain the structure, style and features of special-
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ized disciplines, using professional terminology, tools, technologies and methods; explore the problem of the jour-
nalistic industry, offering their own ideas and concepts for its solution, etc.

The second category is broad and comprehensive knowledge: students are able to create research and creative 
projects related to current events in the field of journalism. Intellectual skills include the ability of students to think 
analytically, to use information sources correctly, to perceive the world through the prism of other people, to follow 
the rules of the code of ethics in various situations.

The fourth category is applied and group training: future specialists analyse current problems, prepare a project, 
demonstrate their knowledge, and discuss the problem in groups, summarizing its importance in society.

The fifth category is social and global learning: students gain knowledge about various cultural, economic, polit-
ical aspects of media; cooperate with public organizations; learn to identify important issues that affect the develop-
ment of the country, continent, culture; assess the role of non-governmental and intra-governmental organizations 
in solving public problems [7, p. 13–18].

As it has been researched, the United States presents a classic example of a decentralized education system, so 
it is characterized by the absence of state standard for the training of undergraduate journalism students. Each state 
has its own regulations governing the education sector; determine the term and content of education, the conditions 
of enrolment in an educational institution and the requirements for obtaining an educational level [8].

In Ukraine, according to the field standard of higher education for the specialty «Journalism», the future spe-
cialist in journalism must perform complex tasks and solve problems in the field of social communications, which 
involves conducting innovative research in professional activities and mastering the basic methods, tools and tech-
nologies used in journalism. The main responsibilities of a journalist are: to promptly edit texts in accordance with 
language norms; filling the rubric with material in accordance with the established norms of law and ethics; constant 
monitoring of Internet publications, print media and television; checking the accuracy of the received information 
in accordance with the legislation on mass media; promotion of media product on social networks; coordination 
of work of system analysts, programmers and other specialists, etc. [1].

As a result of the analytical analysis of the regulatory component of the USA and Ukraine, common peculiari-
ties have been discovered, which consists in describing journalism as a subject field branch, the list of professional 
and general competences, learning outcomes. However, it is evident that the draft standard of Ukraine, in relation 
to the United States, is not characterized by a significant level of interdisciplinary and variability, and also does not 
provide detailed information about teaching methods.

Analysing theoretical foundations and scientific and methodological basis of professional training of bachelors 
in journalism at US universities, it is necessary to point out the membership in world trade unions and organizations: 
International Federation of Journalists, International Association of Journalists, the International Press Association, 
the Global Investigative Journalism Network, and the National Centre for Business Journalism, the Center for 
Media Literacy, and the Strategies for Media Literacy, National Alliance for Media Arts and Culture.

The following unions and public organizations operate in Ukraine: the Association of European Journalists, 
the National Union of Journalists of Ukraine, the Ukrainian Media Association, etc. Comparing the activities 
of associations in both countries, we can say that media organizations in the United States includes prominent schol-
ars and educators, while in Ukraine such organizations are unions and public associations, which are usually created 
at the initiative of activists and scholars. It should be noted that domestic universities are members of Ukrainian 
educational organizations.

In the United States, the results of journalism research are published in the following journals: «American Jour-
nalism, «Journalism & Mass Communication», «The Voice of Journalism», «Journalism education», «Journalism 
studies». These journals cover important aspects and features of the development of journalism education.

In Ukraine, the results of scientific research in the field of journalism are mostly published in professional jour-
nals, which include bulletins of the Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv «Jour-
nalism», «Current issues of mass communication», «Information Society»; «Bulletin of Lviv University. I. Franko 
«Journalism», «TV and Radio Journalism», Bulletin of Odessa National University I. Mechnikov «Dialogue: Media 
Studios», Bulletin of Kharkov National University «Social Communications». These journals are published in 
Ukrainian and are not included in international scientometric databases, which limit the dissemination of scientific 
research results outside Ukraine.

On the basis of the study of higher education in the United States, the following features have been identified: 
the autonomy of the universities, which leads to the lack of uniform criteria for the selection of students; system 
of self-assessment and self-regulation by universities of the educational quality process. According to the analysed 
data, it was found that important components of professional training of journalists are communicative and cultural 
competences, which contribute to the improvement of human relations, development of creative personality, forma-
tion of ethnic stereotypes aimed at assimilation and analysis of information from various resources.

Compared to the United States, the system of professional training of journalists in Ukraine is based on the com-
petence approach: employers are satisfied with the level of theoretical knowledge of freelance students, but note 
the lack of practical experience. Instructional programs in Journalism in Ukraine are created in accordance with 
modern educational standards and qualifications, approved by the Law of Ukraine «On Higher Education». The main 
requirements for the structure of instructional programs for bachelors in journalism, which contribute to the devel-
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opment of professional training are: the introduction of new concepts, principles, concepts, approaches; comparison 
of learning outcomes according to qualification levels; introduction of a competency-based approach based on 
the ability to use knowledge, skills and abilities in work and study situations; achieving flexibility and responding 
to student needs; development of university autonomy.

Comparing the operational component of bachelor’s degree in journalism at the universities of Ukraine 
and the United States, it has been investigated that the educational process is conducted in the forms semi-
nars, lectures, practical, laboratory classes, independent work and tests. It should be noted that the number 
of classroom hours at the US universities during the process of training bachelors in journalism is much 
smaller (approximately 20 %) than at Ukrainian universities. This is due to the fact that at the US universi-
ties, 80 % is allocated to independent student work (writing a research paper, implementing individual tasks). 
A distinctive feature is the method of conducting lectures in researched countries. In the United States, lec-
tures are based on a student-centered approach, according to which the student is an active participant in 
the educational process, while at the higher institution of Ukraine the teacher is an active speaker and students  
are passive recipients.

Analyzing the methods of teaching in the process of professional journalists at the universities of the USA 
and Ukraine, it has been noted that traditional methods of teaching journalism such as visual, verbal and practical, 
prevail at higher establishments of Ukraine. Instead, innovative teaching methods that promote critical and ana-
lytical thinking are dominated at the USA. «Field training», problem-solving method «case study», «brainstorm-
ing», service community learning are among the popular methods of active training of bachelors in journalism in 
the United States.

Taking into account the comparative analysis of regulatory and operational component, it is important to 
draw the conclusion that the United States has developed an effective model for professional journalists’ train-
ing which is based on achieving high learning outcomes in accordance with educational standards and qualifica-
tion levels. It has been also pointed out the significant impact of new technologies, globalization and integration 
processes leads to the obligatory reform of Ukrainian higher education and the reassessment of journalists’ 
training system.
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Марціхів Х. Р. Порівняльний аспект нормативно-правового та операційного компонентів у процесі 
професійної підготовки журналістів в університетах США і України

Стаття присвячена порівняльному аналізу нормативно-правового та операційного компонентів професійної 
підготовки журналістів в університетах США та України. Охарактеризовано особливості нормативно-правового 
забезпечення професійної підготовки журналістів в обох країнах. Виокремлено результати навчання, які студенти-
журналісти отримають під час професійної підготовки. Описано освітні стандарти та законодавчу базу 
досліджуваних країн. Виявлено, що професійна підготовка майбутніх медіаспеціалістів у США базується на принципах 
соціальної справедливості, чесності та моралі, дотриманні законодавства, етичного кодексу, натомість в Україні 
здійснюється відповідно до законодавчої бази вищої освіти. 

На основі результатів порівняльного аналізу нормативно-правового складника зазначено, що професійна 
підготовка журналістів у США через децентралізовану систему управління характеризується відсутністю єдиної 
системи кваліфікаційних рамок. Також було встановлено, що професійна підготовка журналістів у США та Україні 
підпорядковується вимогам ринку праці. 

Проаналізовано операційний складник професійної підготовки журналістів в обох країнах. Визначено спільні 
та відмінні особливості операційного компонента. Розглянуто традиційні та інноваційні методи, що застосовуються 
під час професійної підготовки майбутніх фахівців з журналістики у вищих навчальних закладах США та України. 
Виокремлено такі традиційні методи, які застосовуються під час професійної підготовки журналістів в обох країнах, 
як: семінари, лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота та контрольна діяльність. 
Розглянуто ефективність застосування активних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців з журналістики. На основі порівняльно-педагогічного аналізу запропоновано впроваджувати інноваційні 
методи навчання у систему вищої освіти України.

Ключові слова: університет, США, Україна, професійна підготовка, операційний компонент, нормативно-
правовий компонент, журналістика.
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ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ  
ІЗ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

У роботі доводиться, що в сучасних умовах професійна підготовка фахівців із питань цивільної безпеки стає 
важливою складовою частиною забезпечення безпеки людини, суспільства та держави у всіх сферах життєді-
яльності, а заклади вищої освіти та навчальні установи, що здійснюють їх навчання, є одними з основних ланок  
безперервної освіти.

Виокремлено основні особливості підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки, органічно 
пов’язаного з їхньою професійною діяльністю і спрямованого на вдосконалення знань та вмінь, необхідних для вико-
нання професійних завдань, що полягають у: мережі закладів освіти та установ (публічного чи приватного права), які 
покликані забезпечити підвищення кваліфікації фахівців, задіяних у сфері цивільного захисту; специфіці підготовки, 
пов’язаної з діяльністю фахівців в екстремальних умовах; використанні різних форм підвищення кваліфікації фахівців 
і необхідності їх уточнення та розширення для різних категорій (із домінуванням дистанційної форми навчання); місці 
проведення навчання (за місцем знаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцем знаходження закла-
ду освіти); неоднорідності складу фахівців підприємств (установ, організацій) різних галузей економіки, які відрізня-
ються різноманітністю повноважень і функціональних обов’язків із вирішення питань цивільної безпеки; проєктуванні 
освітнього процесу, що базуються на психологічних закономірностях розвитку дорослої людини.

Наводяться результати дослідження процесу підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки 
в закладах вищої освіти та навчальних установах, що здійснюють їх підготовку, описуються особливості, властиві 
цьому процесу. Визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної 
безпеки в закладах вищої освіти та навчальних установах. Аргументовано положення про те, що подальший розви-
ток систем підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки вимагає розробки принципово нових підходів 
до її вдосконалення.

Ключові слова: особливості підвищення кваліфікації, фахівець із питань цивільної безпеки, надзвичайна ситуація, 
сфера цивільного захисту.

У сучасних динамічних умовах розвитку нових технологій фахівець будь-якої сфери діяльності не може 
упродовж тривалого часу обходитися тією кваліфікацією, якої він набув. Існує твердження, що знань, отри-
маних фахівцем протягом періоду навчання в закладі вищої освіти, недостатньо, щоб бути конкурентоспро-
можним та успішним в суспільстві, що швидко змінюється. У зв’язку з коротким життєвим циклом профе-
сійні знання уміння та навички повинні постійно оновлюватися, тому важливо підтримувати і підвищувати 
рівень освіти фахівців, продовжуючи процес навчання, роблячи його безперервним [1]. 

Підвищення кваліфікації фахівців, які забезпечують виконання завдань із питань цивільної безпеки в пев-
ній сфері суспільного життя, сьогодні стає важливою проблемою. Ефективна діяльність можлива лише за 
умови повноцінної підготовленості фахівців із питань цивільної безпеки до дії в умовах надзвичайних ситу-
ацій, які для них мають бути звичною нормою [2]. Суспільству потрібні висококваліфіковані фахівців, здатні 
розробляти та реалізовувати організаційно-технічні заходи забезпечення безпеки людини; проводити моніто-
ринг і прогнозування надзвичайних ситуацій на підставі отриманих даних; організовувати координацію дій 
органів управління і сил цивільного захисту; забезпечувати ефективну діяльність підпорядкованих структур 
відповідно до їх повноважень; формувати інноваційні підходи для прийняття управлінських рішень, що впли-
вають на рівень безпеки людини. Вимоги суспільства до фахівця постійно змінюються, і зайняти гідне місце 
у фаховій спільноті можливо лише за умов постійного розвитку власного потенціалу [3]. 

Дослідження причин загибелі людей і значних матеріальних збитків в результаті надзвичайних ситуацій 
свідчить про те, що вони досить часто трапляються із-за недостатньої компетентності фахівців, які за служ-
бовим обов’язком зобов’язані займатися превентивними (профілактичними) заходами щодо недопущення 
негативних явищ, та несуть відповідальність за забезпечення безпеки життя і діяльності людей. Збільшення 
кількості досліджень із підготовки фахівців безпекового напряму, поза сумнівом, зумовлено як в цілому 
розвитком системи вітчизняної професійної освіти, так і необхідністю вирішення все більш складних про-
блем захисту населення і територій від загроз і ризиків надзвичайних ситуацій. Провідні вітчизняні вчені 
в цій галузі знань зробили важливий внесок у розробку проблем розвитку професійної підготовки із питань 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки (І. Андрощук, О. Бикова, Н. Вов-
часта, П. Волянський, А. Демків, М. Коваль, М. Козяр, А. Кришталь, А. Кузик,Є. Литвиновський, С. Миро-
нець, Л. Петренко, Т. Рак, А. Ренкас, В. Садковий, Ю. Таймасов, А. Терент’єва, В. Тищенко, Г. Туровська, 
В. Филипчук, В. Юрченко). Поза увагою залишається проблема підвищення кваліфікації фахівців із питань 
цивільної безпеки, або ж вчені торкаються її побіжно, через те потребує свого наукового рішення. Тому під-
вищення кваліфікації фахівців в системі післядипломної освіти з метою поновлення теоретичних і практич-
них знань у зв’язку з підвищенням вимог до управління цивільною безпекою на підприємствах (установах, 
організаціях) є актуальною проблемою.
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Аналіз наукових праць дає змогу визначити основні суперечності, які виникають у підвищені кваліфіка-
ції фахівців із питань цивільної безпеки, між: 

– суспільними вимогами до підвищення ефективності захисту населення і територій від небезпек при-
родного та техногенного характеру і неналежним рівнем знань фахівців із питань цивільної безпеки, які 
гальмують впровадження нових заходів для зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

– потребою фахівців із питань цивільної безпеки в отриманні якісних знань і недостатньою розробле-
ністю змісту, методичного забезпечення навчання із питань цивільної безпеки в системі післядипломної 
освіти;

– науково-методичним забезпеченням навчального процесу і недостатнім нарощуванням потенційних 
можливостей закладів вищої освіти та навчальних установ.

Вирішенню цих об’єктивно створених діалектичних суперечностей мають сприяти педагогічні дослі-
дження, пов’язані з особливостями підвищення кваліфікації фахівців, задіяних у вирішенні питань цивіль-
ної безпеки, від яких, в кінцевому рахунку, залежить створення безпечних умов життя і діяльності людини.

Мета дослідження полягає в аналізі сучасного стану та розкритті основних особливостей, притаманних 
підвищенню кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки, пошуку нових шляхів щодо організації про-
цесу підвищення їхньої кваліфікації.

У науковій літературі, зазвичай, підвищення кваліфікації трактують як післявузівську або післядипломну 
освіту, що передбачає оновлення знань та збагачення досвіду фахівців з урахуванням нових досягнень педа-
гогіки, а також перспектив її розвитку. Як навчальна діяльність підвищення кваліфікації спрямоване на 
засвоєння нових загальнотеоретичних і спеціально-технологічних знань, розширення спектра умінь, погли-
блення зв’язку між наукою і технологією, на формування готовності фахівця до виконання більш складних 
завдань [2]. Професійна підготовка фахівців з різних напрямків галузі безпеки людини розглядається як 
неперервне системно-функціональне психолого-педагогічне явище, цілеспрямований процес оволодіння 
професійно орієнтованими можливостями, які визначають професійний розвиток, готовність до адекватних 
дій у надзвичайних ситуаціях. Основним призначенням підвищення кваліфікації фахівців із питань цивіль-
ної безпеки, на наш погляд, є піднесення підготовки на якісно новий рівень, що забезпечує вдосконалення 
професійно-особистісного розвитку; освоєння нових способів вирішення професійних завдань; здатність 
оперативно реагувати на потреби людей задля забезпечення їх безпечної життєдіяльності. 

Ефективна організація підвищення кваліфікації фахівців, наповнена новим змістом, результативністю 
використовуваних андрагогічних методів, технологій, неперервністю курсового і міжкурсового періо-
дів як цілісного андрагогічного циклу, є не тільки вимогою часу, а передусім визначальним показником 
діяльності інституцій післядипломної освіти [4]. Формування професійної компетентності фахівців при 
вивченні дисциплін з безпекового напряму дедалі серйозніше лунає в організації навчального процесу 
різноманітних закладів освіти країни, що відбувається за умови використання принципів наступності 
та неперервності навчання. Сьогодні підготовка фахівців із питань цивільної безпеки є складовою загаль-
нодержавної системи освіти і включає в себе, зокрема, мережу закладів вищої освіти державної та приват-
ної форми власності, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, навчально-методичних 
установ сфери цивільного захисту. 

Професійна підготовка фахівців, які мають набути компетентностей, зокрема шляхом підвищення ква-
ліфікації, що передбачають ефективне управління складними робочими процесами із питань цивільної 
безпеки; розроблення і реалізування соціально-значущих проектів та ефективних заходів, спрямованих на 
регулювання та забезпечення цивільної безпеки; визначення та аналізування можливих загроз виникнення 
надзвичайних ситуацій, аварій, нещасних випадків на виробництві та оцінювання можливих наслідків 
і ризиків здійснюється за спеціальністю «Цивільна безпека» у 20 закладах вищої освіти країни. Ще три роки 
назад їх було в двічі менше, що приводить нас до розуміння актуальності такого професійного навчання [5]. 
Проте сьогодні перед закладами вищої освіти стоїть завдання не лише надати фахівцеві знання та сфор-
мувати у нього уміння в межах відповідної галузі господарювання, але й зорієнтувати його на постійне 
самовдосконалення, самоосвіту. І. В. Андрощук робить висновок, що тільки в такому випадку можна бути 
впевненим, що фахівець із питань цивільного захисту матиме достатній рівень підготовки та знання, необ-
хідні для забезпечення не лише особистої безпеки, але й збереження життя та здоров’я своїх підлеглих 
в будь-яких небезпечних ситуаціях [6]. 

Система професійної підготовки фахівців органів та підрозділів цивільного захисту, яка склалася 
в Україні, може забезпечити безперебійне та ефективне комплектування рятувальних підрозділів, поклика-
них запобігати та ліквідовувати різні надзвичайні ситуації [2]. Особливе місце в цій системі належить закла-
дам вищої освіти ДСНС України, які є складовою частиною професійної освіти країни. На сьогодні базо-
вими закладами вищої освіти з підготовки кадрів для ДСНС України є Національний університет цивільного 
захисту України; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Інститут державного управ-
ління та наукових досліджень з цивільного захисту. Підвищення кваліфікації осіб середнього та старшого 
начальницького складу здійснюється факультетами післядипломної освіти зазначених закладів освіти. Для 
підвищення кваліфікації фахівців, вироблення відповідного мислення та поведінки в умовах надзвичайних 
ситуацій закладами освіти передбачено засвоєння новітніх теорій, технологій і методів прогнозування над-
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звичайних ситуацій, побудови моделей їх розвитку, визначення рівнів ризику та обґрунтування комплексу 
заходів, спрямованих на запобігання надзвичайних ситуацій, захисту людей, матеріальних і культурних цін-
ностей в умовах надзвичайних ситуацій [7]. У рамках реалізації «Стратегії реформування системи Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій» [8] висококваліфіковані фахівці ДСНС України, у співпраці з іншими 
складовими сектору безпеки і оборони країни, забезпечується абсолютно новий підхід до підвищення ефек-
тивності дій у сфері цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення протидії загрозам 
національної безпеки. Реалізація поставлених завдань сприяє застосуванню найбільш актуальних іннова-
ційних підходів у розвитку освіти (компетентнісного, інтегративного та інформаційного), що взаємно допо-
внюють один одного і впроваджуються в тій чи іншій мірі за допомогою різних технологій та методів. 

Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців із питань цивільного захисту підприємств (уста-
нов, організацій) здійснюється, як обов’язкова умова, шляхом проведення функціонального навчання і прак-
тичної підготовки. Функціональне навчання передбачає набуття та систематичне оновлення фахівцями 
спеціальних знань, умінь і навичок із питань цивільної безпеки без вдосконалення раніше набутих нею ком-
петентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Під час практичної підготовки (командно-
штабні, штабні та спеціальні об’єктові тренування) відбувається закріплення фахівцями теоретичних знань 
та набуття ними навичок виконання завдань та функцій з професійної діяльності [9]. Ці процеси викону-
ються планово, адже технологізація усіх сфер життєдіяльності людини ні в якому разі не зменшує ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій, що призводять до загибелі великої кількості людей і значних матері-
альних збитків [10]. Провідна роль у підвищенні кваліфікації цієї категорії фахівців безпекового напряму 
належить навчально-методичним центрам, які утворюються ДСНС, разом із місцевими держадміністраці-
ями та органами місцевого самоврядування, і мають задовольняти потреби фахівців з різними спеціальнос-
тями. Навчання керівного складу і фахівців для потреб центральних органів виконавчої влади здійснюється 
в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Перелік категорій фахівців 
із питань цивільної безпеки, які мають проходити обов’язкове підвищення кваліфікації визначено Порядком 
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів цивільного захисту [11]. Цим нормативно-правовим актом встановлено 37 категорії фахівців, різний 
статус яких, а також різноманітність повноважень і функціональних обов’язків у сфері цивільного захисту, 
зумовлюють одну з особливостей їхньої підготовки. 

Державна політика в галузі освіти вимагає підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки 
у перший рік призначення на посаду і в подальшому щонайменше один раз на п’ять років, передбачає відрив 
від виконання обов’язків на термін до 2 тижнів. Тому підвищення кваліфікації планують таким чином, щоб 
кожен фахівець завершив цю процедуру принаймні раз на п’ять років. Тривалість навчання визначається 
відповідними програмами, що розробляються закладами вищої освіти та установами цивільного захисту, 
які здійснюють підвищення кваліфікації і передбачають отримання ними знань, умінь і навичок, а також 
набуття досвіду застосування цих знань для виконання посадових обов’язків щодо захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій. Щороку понад 27 тис. осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, підвищують свою кваліфікацію [12].

Наступна особливість підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки пов’язується 
з необхідністю уточнення форм підвищення кваліфікації, застосування яких для різних категорій фахів-
ців залежить від ступеня їх участі у виконанні заходів захисту людей, а отже, і вимог до рівня їх знань, 
умінь і навичок. Проведені дослідження показують [13], що серед нинішніх фахівців із питань цивільної 
безпеки, зокрема, які перебувають на посадах в структурних підрозділах державних адміністрацій всіх 
рівнів, мало тих, хто має спеціальну підготовку з безпекового напряму. Більшості з них доводиться здій-
снювати управління захистом населення від небезпек природного і техногенного характеру керуючись, 
переважно, інтуїцією а не знанням в сфері цивільного захисту. Навіть ті з них, які в повному обсязі реалі-
зують передбачені форми підвищення кваліфікації, часто губляться під час прийняття рішення, організа-
ції виконання завдань у разі реагування на надзвичайні ситуації. Знову призначені керівники підприємств 
(установ, організацій) всіх рівнів, які здійснюють управління у сфері цивільного захисту, відчувають 
труднощі в питаннях організації планування та реалізації всього комплексу заходів у сфері цивільного 
захисту. Це відбувається в умовах, коли небезпеки, властиві надзвичайним ситуаціям, можуть виникнути 
в будь-який момент, і часто потребують негайного прийняття рішення, ціна якого вимірюється людським 
життям і матеріальними втратами. Нові форми підготовки фахівців із питань цивільної безпеки повинні 
сприяти тому, щоб якомога раніше, після призначення їх на посади, довести ефективність своєчасно при-
йнятих і реалізацію адекватних заходів захисту населення, підвищувати ефективність виконання заходів 
захисту за рахунок виявлення невикористаних резервів. Беручи до уваги ці особливості, а також керую-
чись дослідженнями у відповідній галузі, ми вважаємо за доцільне організовувати підвищення кваліфі-
кації фахівця таким чином, щоб використовувалися різні форми роботи, в залежності від досвіду їх про-
фесійної діяльності; практична спрямованість підвищення кваліфікації; можливості у виборі місця, часу 
і темпів навчання.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають нові можливості для розвитку освітньої 
діяльності із питань цивільної безпеки, з урахуванням індивідуальних особливостей фахівців. Дистан-
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ційне навчання з використанням інтерактивних інструментів, як система способів діалогічної взаємодії 
суб’єктів підвищення кваліфікації, не є новим, проте, з використанням дистанційних технологій, стали 
відчутні перевагами навчання [14]. Уведення карантину в Україні внаслідок швидкого поширенням вірусу 
COVID-19 та перехід на віддалену форму навчання сприяло швидкому встановленню засобів дистанцій-
ного спілкування з учасниками навчального процесу та опануванню науково-педагогічними працівниками 
й слухачами принципів роботи цифрових девайсів та інформаційних засобів для навчання. Незважаючи 
на те, що карантин став серйозним викликом для науково-педагогічних працівників та слухачів, натепер 
зроблено великий крок уперед в напрямі онлайн навчання. Дистанційна форма навчання, як окрема форма 
здобуття освіти, стала індивідуалізованим процесом підвищення кваліфікації фахівців, який, здебільшого, 
відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спе-
ціалізованому середовищі. 

Серед індивідуальних форм навчання ключове значення займає самоосвіта. Підвищення кваліфікації 
надає стимул і вказує основні напрями для самоосвіти у сфері цивільного захисту в міжкурсовий період. 
Керуючись цією обставиною, доцільно розглядати самоосвіту в якості однієї із провідних форм їх озна-
йомлення зі способами ефективного здійснення управлінської діяльності, пов’язаної з організацією і здій-
сненням заходів цивільного захисту. При цьому слід максимально враховувати мотивацію в самоосвіті, яка 
залежить від рівня розвитку професійної самосвідомості особистості, ступеня об’єктивності самооцінки, 
усвідомлення особистих потреб у підвищенні кваліфікації [7]. Без пробудження внутрішньої активності 
фахівців професійне самовдосконалення навряд чи можливо.

Особливості проектування освітнього процесу базуються, перш за все, на психологічних закономір-
ностях розвитку дорослої людини (вікові, індивідуальні, психологічні особливості, емоційний стан, 
мотивація навчання, життєвий досвід, соціальна позиція і таке інше). Включення дорослої людини 
в активну громадську та трудове життя змушує розглядати його освітню діяльність не саму по собі, 
а в цілісному контексті соціально-економічних, психологічних і педагогічних аспектів цієї діяльності, 
у взаємозв’язку освіти з життям і працею [7]. На цій підставі ми можемо резюмувати, що під час орга-
нізації навчання в системі підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки слід врахову-
вати, що це: дорослі люди, які вже мають професійну підготовку та спеціальність; як правило, мають 
багатий життєвий і професійний досвід, високу і конкретну мотивацію до підвищення своєї компетент-
ності, зумовленої можливістю вирішення професійних і особистих проблем; прагнуть до постійного 
практичного застосування набутих знань і умінь в управлінській практиці, висувають підвищені вимоги 
до якості і результатів навчання. Важливим фактором, що вимагає додаткової уваги науково-педаго-
гічних працівників, є неоднорідний склад учасників освітнього процесу, зазвичай вони мають різний 
досвід роботи.

Підсумовуючи вищезазначене, хотілося б зауважити, що процес навчання в системі післядипломної 
освіти, зокрема її підсистемі – підвищенні кваліфікації, спрямований на задоволення інтересів фахівців із 
питань цивільної безпеки постійним підвищенням їх професійного рівня; відповідність потреб суспільства 
у висококваліфікованих фахівцях; визначення перспективних шляхів підвищення ефективності навчання на 
основі аналізу існуючої практики та моніторингу стану природної і техногенної безпеки. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу виокремити основні особливості, прита-
манні системі підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки, які полягають у: мережі закла-
дів освіти та установ (публічного чи приватного права), які покликані забезпечити підвищення кваліфіка-
ції фахівців, задіяних у сфері цивільного захисту; специфіці підготовки, пов’язаної з діяльністю фахівців 
в екстремальних умовах; використанні різних форм підвищення кваліфікації і необхідності їх уточнення 
та розширення, залежно від ступеня участі різних категорій фахівців у виконанні заходів цивільної без-
пеки, а, отже, і вимог до рівня їх знань, умінь та навичок; місці проведення навчання фахівців (за місцем 
знаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації, задіяних до вирішення питань цивільної безпеки, та/або 
за місцем знаходження закладу вищої освіти, навчальної установи цивільного захисту, курсів підвищення 
кваліфікації); неоднорідності складу фахівців підприємств (установ, організацій), які забезпечують реалі-
зацію заходів цивільної безпеки в різних галузях (охорона праці, екологічна та правоохоронна діяльність, 
пожежна безпека, цивільний захист тощо), тому відрізняються різноманітністю повноважень і функціональ-
них обов’язків; проєктуванні освітнього процесу, що, насамперед, базуються на психологічних закономір-
ностях розвитку дорослої людини (вікові, індивідуальні, психологічні особливості, емоційний стан, мотива-
ція навчання, життєвий досвід, соціальна позиція тощо).

Інші особливості підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки перебувають у площині 
подальшого вдосконалення методик навчання, спрямованих на формування практичних знань та умінь 
в професійному середовищі; розвитку інформаційно-комунікативних технологій, спрямованих на інтен-
сифікацію навчального процесу; домінуванні дистанційної форми навчання; недопущенні несистемності 
та дискретності педагогічних впливів, зниження якості навчання.

Для подальших наукових пошуків із цієї проблеми вважаємо за доцільне розглянути можливість вико-
ристання досвіду інших держав щодо особливостей підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної 
безпеки.
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Mykhailov V. M. Main features of the civil security specialists’ advanced training
The paper proves that in modern conditions the training of civil security specialists becomes an important precondition 

of ensuring security for people, society and the state in all the spheres of life, while higher education institutions and educational 
establishments that ensure their training represent one of the main links in ongoing education.

The paper identifies main features of civil security specialists' advanced training, seamlessly related to their professional 
activities and aimed at improving the knowledge and skills needed to perform professional tasks, as follows: networks of edu-
cational institutions and establishments (public or private), which are meant to provide training for professionals involved in 
the field of civil protection; the peculiarities of training related to the specialists' activities in emergency conditions; application 
of various forms of professional development and the need to specify and expand them for different categories of specialists 
(with the distance training prevailing); place of study (at the location of the subject of advanced training and/or at the location 
of the educational institution); heterogeneity of specialists at enterprises (institutions, organizations) in different business sec-
tors, who exercise a great diversity of powers and functional responsibilities while addressing civil security issues; designing 
the educational process based on the psychological patterns of an adult person development.

The paper sets forth the results of the study of professional development of civil security specialists in higher education 
institutions and educational establishments that carry out their training, as well as describes the features inherent in this pro-
cess. Objective and subjective factors in the training of civil security specialists in higher education institutions and educational 
establishments have been identified. The paper substantiates the idea that the further development of advanced training systems 
for civil security specialists requires the development of fundamentally new approaches to its improvement.

Key words: features of advanced training, civil security specialist, an emergency situation, sphere of civil defense.
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті розглянуто проблему застосування змішаного навчання. На основі опрацювання джерельної бази дослі-
дження визначено його сутність та виокремлено особливості реалізації змішаного навчання. З’ясовано, що вітчизняні 
та зарубіжні науковці трактують змішане навчання по-різному, що залежить від перспективи, з якої розглядаєть-
ся це явище. Використання комплексу взаємодоповнюючих та взаємопов’язаних методів дослідження уможливило 
виконання аналізу та синтезу науково-педагогічної літератури; порівняння та зіставлення з метою виявлення спіль-
них та відмінних ознак між традиційним та змішаним навчанням; систематизацію та класифікацію традиційних 
моделей навчання з використанням сучасних елементів дистанційного навчання; узагальнення з метою формулювання 
висновків. Виокремлено моделі змішаного навчання, що використовується у професійній підготовці фахівців, та пода-
но характеристику їхніх особливостей: модель формування вмінь і навичок, модель формування професійних цінностей 
і ставлення, компетентнісна модель змішаного навчання. Зроблено висновки про те, що сучасне академічне середови-
ще – це динамічна система, що реагує на запити здобувачів освіти, відповідно до яких розширюються форми органі-
зації навчання. Комплексне поєднання потенціалу традиційного та дистанційного навчання забезпечує можливість 
урізноманітнити види взаємодії між здобувачем та викладачем, здобувачем та іншими здобувачами освіти. Викорис-
тання сучасних елементів дистанційного навчання у традиційному навчанні формує парадигму, яка відрізняється від 
простої лінійної комбінації цих двох форм навчання; навпаки, їх комбінація – розширює навчальні можливості та надає 
можливість індивідуалізувати навчальний процес відповідно до потреб, інтересів та очікувань здобувачів освіти. 

Ключові слова: змішане навчання, традиційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, заклад освіти, 
академічне середовище, модель формування вмінь і навичок, модель формування професійних цінностей і ставлення, 
компетентнісна модель змішаного навчання.

На початку ХХІ століття широке використання та популяризація інформаційно-комунікаційних техноло-
гій не оминули й освітню галузь. Сьогодні дискутують різноманітні аспекти власне самої проблеми та шля-
хів її розв’язання. Зокрема, значна увага зарубіжних дослідників прикута до проблеми дослідження теорії 
і практики дистанційного та змішаного навчання [11]. 

Сьогодні заклади вищої освіти розглядають можливість використання потенціалу як традиційного, так 
і дистанційного навчання, а досить часто застосовується комплексний підхід до використання кращих прак-
тик. Сучасні університети, що працюють відповідно до традиційної моделі організації освітнього процесу 
все частіше, звертаються до можливостей використання окремих елементів дистанційного навчання. Таке 
поєднання традиційного та дистанційного навчання називається змішаним навчанням, що походить від 
англійського терміну blended learning. 

Зважаючи на проблему поширення пандемії Covid-19, швидкого переходу до навчання онлайн закладів 
освіти навесні 2020 року, розуміння проблем, що супроводжують такий перехід, неготовність як здобувачів 
освіти, так і викладачів до такої форми навчання, вважаємо за доцільне проаналізувати змішане навчання як 
одну із форм організації освітнього процесу, що й зумовило вибір теми нашого дослідження. 

Метою статті є виявлення особливостей змішаного навчання. Відповідно до мети виконано такі завдання: 
1) виконати аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження; 2) виявити специфіку зміша-
ного навчання. 

У ході дослідження використано комплекс взаємодоповнюючих та взаємопов’язаних методів дослі-
дження, серед яких аналіз та синтез у процесі опрацювання джерельної бази дослідження; порівняння 
та зіставлення з метою виявлення спільних та відмінних ознак між традиційним та дистанційним навчан-
ням; систематизація та класифікація традиційних моделей навчання з використанням сучасних елементів 
дистанційного навчання; узагальнення з метою формулювання висновків та рекомендацій, а також спосте-
реження, опитування, бесіда, анкетування. 

Вважаємо за доцільне подати визначення терміна «змішане навчання». Цей термін є відносно новим, що 
пов’язано з намаганнями закладів вищої освіти використовувати у своїй діяльності ще одну форму орга-
нізації освітнього процесу. Результати аналізу науково-педагогічної літератури свідчать, що на початку  
ХХІ століття теоретики та практики в галузі педагогіки розпочали дискусію щодо конкретизації визначення 
цього поняття [7]. Так, науковці подають таке трактування: «Змішане навчання – це сукупність технологій 
та традиційного аудиторного навчання на основі гнучкого підходу, який ураховує переваги тренувальних 
та контролюючих завдань у мережі, що може значно покращити якість освіти» [12, c. 7]. 

Різноманітне тлумачення цього терміна пов’язане з тим, що дослідники розглядають феномен змішаного 
навчання з різних перспектив, на основі застосування різноманітних дослідницьких підходів. Проте опра-
цювання науково-педагогічної літератури із проблеми дослідження свідчить, що більшість науковців пого-
джуються з визначенням, що під змішаним навчанням слід розуміти поєднання традиційного академічного 
середовища із використанням можливостей дистанційного навчання. «У відкритому навчальному серед-



155

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

овищі учасники навчально-виховного процесу самі можуть отримувати необхідні знання, використовуючи 
різноманітні інформаційні ресурси (бази даних і знань, мультимедіа, системи навчального призначення, 
відео- й аудіозаписи, електронні бібліотеки та ін.)» [1, с. 14].

Відомо, що традиційне очне чи аудиторне навчання передбачає взаємодію між викладачами та здобу-
вачами освіти в аудиторії. Водночас дистанційне навчання ґрунтується на використанні сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій що дозволяють викладачеві та здобувачам освіти виконувати свої 
академічні функції незалежно від часу та місця перебування. Таке використання сучасних елементів дистан-
ційного навчання у традиційній (очній) формі навчання має низку переваг (підвищення рівня якості та ефек-
тивності навчання, забезпечення доступності та зручності навчання, економічна ефективність). 

Таке використання сучасних елементів дистанційного навчання у традиційній (очній) формі навчання 
передбачає виокремлення та комплексне поєднання найкращих практик, забезпечує зосередженість на ціліс-
ному характері навчального процесу. Змішане навчання зумовлює необхідність використання певного відсо-
тка навчального контенту та видів діяльності, що виконуються за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій, а також навчання в аудиторії. Змішане навчання використовує переваги як онлайн, так і очних 
форм роботи з метою створення конструктивного академічного середовища.

У сучасних дослідженнях висвітлюється проблема забезпечення ефективності навчання під час викорис-
тання змішаного навчання. Тут беруться до уваги різноманітні його аспекти: досягнення результатів навчання 
здобувачами освіти; показники успішності здобувачів освіти, що навчалися за змішаною формою навчання 
тощо. Особливу увагу привертає проблема оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти під час дис-
танційного навчання. Так, науковці [2], на основі проведення дослідження, з’ясували ставлення здобувачів 
освіти до методів оцінювання, які використовують викладачі під час змішаного навчання. На думку студен-
тів-першокурсників, ефективними є тестові завдання з множинним вибором відповідей, оскільки у такий 
спосіб краще відображається їхній рівень знань. Однак здобувачі освіти старших курсів стверджують про 
доцільність застосування таких методик оцінювання, які дають змогу оцінити їхню активність та залуче-
ність до різних видів навчальної діяльності, участь в інтерактивних видах діяльності. Тобто йдеться про те, 
що під час використання змішаної форми навчання необхідно брати до уваги та оцінювати не тільки знання, 
освоєні здобувачами, але й їхні вміння і навички, що є складовими інформаційної грамотності, технологіч-
ної грамотності та критичного мислення [2]. 

Під час використання змішаного навчання питання доступності залишається актуальним і передбачає 
доступність закладів вищої освіти, доступність освітньо-професійних програм, доступність курсів окремих 
навчальних дисциплін. Не менш важливе значення має проблема забезпечення якості навчальних пропози-
цій, що пропонуються здобувачам освіти в умовах змішаного навчання. Висока якість навчальних пропози-
цій, є запорукою ефективності змішаного навчання. «Якщо якість є низькою, то розширення доступності не 
має сенсу. Здобувачі освіти не потребують програм низької якості, викладачі не виявляють бажання викла-
дати в таких програмах, а випускники не бажають підтримувати такі програми» [10, с. 19].

Зважаючи на те, що сучасна молодь володіє вміннями і навичками користування ІКТ, Інтернет для них 
важливіший, ніж телебачення, і їхня навчальна діяльність реалізується за допомогою методів спроб і поми-
лок. У цьому контексті науковці вивчають ставлення здобувачів освіти до традиційного навчання в аудиторії, 
що збагачується елементами дистанційного навчання. У деяких дослідженнях стверджується, що існує зна-
чна кількість здобувачів освіти, які позитивно ставлять до застосування елементів дистанційного навчання. 
Інші ж дослідники, порівнюючи специфіку організації традиційного та змішаного формату навчання, заува-
жують, що студенти з інтуїтивним когнітивним стилем навчання відчувають пригніченість через обмеже-
ність інтерактивної діяльності та спілкування з одногрупниками під час змішаного навчання, на противагу 
здобувачам освіти з аналітичними підходами до навчання. І навпаки, такі наукові розвідки, які присвячені 
порівнянню особливостей організації дистанційного та змішаного навчання, демонструють результати, що 
тут здобувачі освіти надають перевагу змішаній формі, знову ж таки, через збільшення можливостей вза-
ємодіяти з викладачем та іншими учасниками освітнього процесу [9]. 

Не менш важливе значення для організації ефективного традиційного навчального процесу з викорис-
танням сучасних елементів дистанційного навчання має комфорт та задоволеність роботою науково-педаго-
гічних працівників. Провівши дослідження, науковці з’ясували, що більшість викладачів підтримують таку 
організацію навчання, а їхнє позитивне ставлення формується на основі врахування конструктивного впливу 
на навчання, впливу на формування навантаження, а також визнання того, що зусилля викладачів оціню-
ються, що є тими пріоритетами, які забезпечує використання сучасних елементів дистанційного навчання 
та їх інтерференція із традиційним навчанням у закладах вищої освіти [8]. Однак у наукових напрацюваннях 
теоретиків і практиків освітньої галузі вказуються й інші чинники, які викладачі сприймають як такі, що 
сприяють забезпеченню ефективності застосування сучасних елементів дистанційного навчання у тради-
ційному навчанні: зручність, можливості та потреба в освоєнні нових знань, формуванні і розвитку вмінь 
і навичок технологічного характеру, виконання нових ролей (фасилітатор, тьютор) [3], що зумовлює необ-
хідність у неперервному професійному розвитку [4; 5; 6]. 

Важливе значення у запровадженні змішаного навчання в умовах відводиться організаційній чи інсти-
туційній підтримці. Окрім технічної та технологічної підтримки, особлива увага звертається на професій-



156

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

ний розвиток викладачів та здобувачів освіти, що передбачає співпрацю технічних, допоміжних підрозділів, 
а також професорсько-викладацького складу, в основу якого покладено теорію і практику реалізації зміша-
ного навчання, що слугують підґрунтям для освоєння необхідних знань, формування і розвитку вмінь і нави-
чок для успішного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. 

Розрізняють кілька моделей змішаного навчання, що використовується у професійній підготовці фахів-
ців: модель формування вмінь і навичок – поєднує самостійне навчання з підтримкою викладача у процесі 
освоєння знань, формування і розвитку вмінь і навичок; модель формування професійних цінностей і став-
лення, в основу якої покладено різні види діяльності, використання різних інформаційно-комунікаційних 
технологій із метою розвитку професійної культури; компетентнісна модель змішаного навчання, що зорієн-
тована на розвиток професійної компетентності фахівця за допомогою інструментарію підтримки, ресурсів 
управління знаннями, а також наставництва.

Кожна модель має власну специфіку. Модель формування вмінь і навичок, в основу якої покладено поєд-
нання самостійного навчання з підтримкою викладача у процесі освоєння знань, формування і розвитку 
вмінь і навичок, спрямована на освоєння специфічних знань із професійної галузі, формування відповід-
них умінь і навичок їх застосування на практиці. Тут важливим є забезпечення зворотного зв’язку та під-
тримки викладача. Зазвичай застосування моделі формування вмінь і навичок реалізується через плану-
вання навчального процесу групи здобувачів, що навчаються відповідно до власного стилю та темпу, проте 
об’єднуються розкладом проведення занять; забезпечення здобувачів освіти навчальним матеріалом, який 
вони освоюють під керівництвом викладача, а моніторинг навчальної діяльності проводиться за допомогою 
організації синхронних онлайн занять (лабораторні, практичні, семінарські, лекційні) та листування зі здо-
бувачами освіти за допомогою електронної пошти. 

Модель формування вмінь і навичок передбачає пряму взаємодію здобувачів освіти з викладачем за 
допомогою електронної пошти, дискусійних форумів та очних зустрічей у поєднанні із самостійним 
навчанням, що передбачає використання онлайн курсів, навчальних посібників тощо. Тут взаємодію 
з викладачем слід розглядати, як основний чинник для досягнення результатів навчання. Результати нау-
кових розвідок свідчать про те, що здобувачі освіти високо цінують таку взаємодію та потребують оцінки 
власної навчальної діяльності, що розглядається і як стимул до подальшої роботи, і як визнання їхніх 
досягнень. Також науковці вказують на те, що студенти потребують відчуття приналежності до спільноти, 
що допомагає в успішному завершенні освоєння навчальної дисципліни та подальшому розвитку в осо-
бистісному та професійному плані. 

У контексті розгляду моделі формування професійних цінностей і ставлення, в основу якої покладено 
різні види діяльності, використання різних інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку про-
фесійної культури, варто підкреслити той факт, що тут змістове наповнення навчальної дисципліни відо-
бражає ті цінності і ставлення, на формування яких спрямований навчальний процес. Тут послуговуються 
інструментарієм, що його пропонують інформаційно-комунікаційні технології, зокрема проведення синх-
ронних онлайн зустрічей, вебінарів, розробка плану реалізації проекту, який завершується у традиційному 
очному форматі; проведення онлайн ігор (ділових, рольових), симуляцій, моделювання тощо. 

Відповідно до цієї моделі традиційне навчання в аудиторії поєднується із навчальною діяльністю онлайн. 
Варто зауважити, що зміст навчальної дисципліни чи освітньо-професійної програми підготовки фахівця 
загалом передбачає колегіальне навчання, що реалізується як за допомогою очного навчання, так і навчання 
онлайн, а їх основною метою є формування професійних цінностей і ставлення фахівця певної галузі еконо-
міки чи суспільного життя. У цьому випадку змістове наповнення має передбачати апробацію нових видів 
поведінки, формування м’яких умінь і навичок, що необхідні для участі у рольовій грі, веденні переговорів 
із клієнтом тощо. Тут використовують увесь арсенал інструментів: дискусійні форуми, вебінари, групові 
проекти, онлайн-дебати тощо. 

Компетентнісна модель змішаного навчання, що зорієнтована на розвиток професійної компетентності 
фахівця за допомогою інструментарію підтримки, ресурсів управління знаннями, а також наставництва, 
передбачає таку організацію навчального процесу, за якої можливе формування відповідних професійних 
компетентностей на основі освоєння знань, формування і розвитку вмінь і навичок, необхідних для вза-
ємодії із професійним середовищем, зокрема виконання певних функцій та спостереження за роботою екс-
пертів. За такої моделі організації змішаного навчання призначають ментора, який моніторить навчальну 
діяльність здобувачів освіти, надає підтримку та забезпечує зворотний зв'язок, а також сприяє розвитку 
ресурсної бази навчального контенту. 

Сьогодні успішність працівника залежить від його знань, умінь і навичок, що дозволяють йому блиска-
вично приймати виважені рішення, взявши за основу відомі дані, факти та керуючись основними принци-
пами роботи, на основі ґрунтовної бази знань. Відтак основне завдання організації традиційного навчання 
з використанням сучасних елементів дистанційного навчання, в основу якого покладено компетентнісну 
модель, полягає у формуванні тих компетенцій, що дозволять майбутньому фахівцеві повноцінно функціо-
нувати як у професійному середовищі, так і щоденній життєдіяльності суспільства. 

Висновки. Отже, як свідчить виконане дослідження, сучасне академічне середовище – це динамічна сис-
тема, що реагує на запити здобувачів освіти, відповідно до яких розширюються форми організації навчання. 
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Комплексне поєднання потенціалу традиційного та дистанційного навчання забезпечує можливість уріз-
номанітнити види взаємодії між здобувачем та викладачем, здобувачем та іншими здобувачами освіти. 
Використання сучасних елементів дистанційного навчання у традиційному навчанні формує парадигму, 
яка відрізняється від простої лінійної комбінації цих двох форм навчання; навпаки, їх комбінація розши-
рює навчальні можливості та надає можливість індивідуалізувати навчальний процес відповідно до потреб, 
інтересів та очікувань здобувачів освіти. 
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Mukan N. V., Mukan O. V., Dragan R. V. Blended learning: essence and features of implementation
The problem of blended learning application is considered in the article. Based on the analysis of research literature, its 

essence is determined, and the peculiarities of the blended learning implementation are singled out. It has been found that 
domestic and foreign scholars interpret blended learning differently, depending on the perspective from which the phenomenon 
is viewed. The use of a set of complementary and interrelated research methods made it possible to perform analysis and syn-
thesis of scientific and pedagogical literature; comparison and contrasting to identify common and distinctive features between 
traditional and blended learning; systematization and classification of traditional learning models using modern elements 
of distance learning; generalizations in order to formulate conclusions. The models of blended learning used in the professional 
training of specialists and the characteristic of their features are presented: the model of skills formation, the model of profes-
sional values and attitudes formation, the competence model of blended learning. It is concluded that the modern academic 
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environment is a dynamic system that responds to the demands of students, according to which the forms of education organi-
zation are expanding. The complex combination of the potential of traditional and distance learning provides an opportunity to 
diversify the types of interaction between the student and the teacher, the student and other students. The use of modern elements 
of distance learning in traditional learning forms a paradigm that differs from a simple linear combination of these two learning 
form; on the contrary, their combination expands learning opportunities and provides an opportunity to individualize the learn-
ing process in accordance with the students’ needs, interests and expectations. 

Key words: blended learning, traditional learning, information and communication technologies, educational institution, 
academic environment, model of skills formation, model of professional values and attitudes, competence model of blended 
learning.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА  
У США: СУЧАСНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УНІВЕРСИТЕТНОЇ ОСВІТИ

У статті здійснено аналітичний огляд особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців театрального 
мистецтва в системі університетської освіти у США. У статті встановлено, що розвиток системи професійної 
освіти у сфері театрального мистецтва не означає радикальних змін парадигми, а лише підкреслює та доводить 
повторність фундаментальних аспектів, пов’язаних з автодидактичними підходами в автономних та інституційних 
приватних закладах вищої освіти. 

У статті також визначено, що професійна підготовка фахівців театрального мистецтва на сучасному етапі 
у США є принципово мультигібридним явищем, яке запозичує, адаптує та застосовує до театральних виставок тіла 
із різноманітного набору практик, що включають мистецтва медитації, бойові мистецтва, танці, акробатику, цирк 
та спорт, назвемо лише кілька категорій. Автором встановлено, що така історична гібридизація підготовки акторів 
відбувалася головним чином на рівні змісту (тобто вправ та технік), а не на рівні передавального середовища, яке 
залишається переважно у фізичному просторі.

Результати дослідження вбачаються в аналітичному огляді процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 
театрального мистецтва у США; вивчення особливостей застосування діяльнісного й особистісного підходів щодо 
поглибленням наукових знань щодо психо-фізіологічних факторів професійної діяльності; розширенні та вдосконаленні 
методичного інструментарію задля удосконалення української системи підготовки акторів у контексті університет-
ської освіти. Автором визначено, що спектр «керованих автодидактичних» практик у сфері професійної підготовки 
акторів характеризуються гібридностю, що підкреслює безперервність еволюції системи у галузі підготовки акто-
рів. Професійна підготовка майбутніх фахівців театрального мистецтва, що сформувалась на початку ХХ століття 
у США, визначається динамічністю підходів до організації в межах інституційної (університетської) та неінсти-
туційної освіти (театральні студії, аматорські гуртки); поєднує різні методичні підходи до практичної підготовки 
майбутніх акторів.

Ключові слова: професійна підготовка, театральне мистецтво, майбутні фахівці театрального мистецтва.

Мистецтво може зіграти особливу й унікальну роль у втіленні в життя ідеалів якісної освіти. Як творче 
середовище мистецтво за своєю сутністю стимулює когнітивний розвиток, заохочує новаторське мислення 
і творчість, сприяє розумінню важливості культурного розмаїття і зміцнює моделі поведінки, що лежать 
в основі соціальної терпимості та толерантного сприйняття всіх членів суспільства. У контексті розви-
тку та глобалізації світової спільноти, зростання конкурентності та соціальної різноманітності мистецтво 
у сучасному мультикультурному вимірі та твори мистецтва, що передаються через образ, картин чи музич-
ний твір сприймаються як належне, як дуже природнє, а тому не завжди виступає об’єктом уваги пред-
ставників формальної системою освіти, які помилково вважають, що мистецтво це справа лише митців 
та людей, які мають певний хист до будь-якого виду творчості чи талант. Політика в галузі освіти в різних 
країнах зазвичай фокусується на важливості набуття навичок, корисних для знаття стресу чи просто для 
вільного проведення часу, а відтак ігнорує необхідність розвитку здатності формувати в людини значущі 
для формування особистості світобачення та сприйняття оточуючих, поза увагою залишається той факт, 
що мистецтво може слугувати чинником згуртовані суспільства тощо. З огляду на переваги та позитивну 
практику впровадження мистецької освіти в розвинутих країнах світу, таких як США, Велика Британія, 
Італія, Іспанія, Франція та інші, впровадження мистецтва в систему освіти є необхідною концепцією для 
подальших реформ в сфері освіти в Україні. І реформування має здійснюватися у всіх ланках, а особливо 
у сфері професійної підготовки майбутніх митців. Окремої уваги заслуговує професійна підготовка фахівців 
театрального мистецтва, оскільки театральне мистецтво є одним із найбільш масових доступних видів мис-
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тецтва для більшості представників сучасного українського суспільства. Професійна підготовка майбутніх 
фахівців театрального мистецтва у країнах Європи та США визначається багатою історією та практикою, 
характеризуються складеними традиціями та водночас постійним динамічним розвитком та видозміною 
виконавської культури, поєднує різні аспекти, напрями та течії хореографічних та театральних технік – тан-
цювальної драми індійського та японського драматичного мистецтва тощо [15, с. 19]. Перша система профе-
сійної підготовки в Європі та Північній Америці виникла на початку ХХ століття після того, як російський 
актор і режисер Костянтин Станіславський усвідомив необхідність задіяти творчий потенціал, натхнення 
і талант актора шляхом впровадження дисциплінованих методів [15, с. 19]. У 1906 році, відчуваючи, що 
його гра, як професійного актора та режисера-постановника застаріла, «він сховався в затемненій кімнаті, 
нескінченно курив, занурившись у стос з паперів та нотаток, які робив впродовж своєї професійної діяль-
ності» [15, с. 20]. Із того часу К. Станіславський став першодослідником особливостей розвитку профе-
сійної майстерності фахівців театрального мистецтва, зокрема акторів, і став першим, хто спробував фор-
мально організувати практичну систему підготовки фахівців театрального мистецтва [15, с. 19–20]. Згодом 
К. Станіславський розробив систему навчання, працюючи в МХАТ і пов’язаних із ним студіях, опублікував 
свої ідеї в оригінальних текстах, переведених на англійську мову, таких як «Актор готується» (1936), «Ство-
рення персонажа» (1949) і «Створення ролі» (1961) тощо. У світлі робіт Станіславського і наступних робіт 
підготовка акторів стала центральним елементом театрального новаторства у двадцятому столітті, і багато 
з його ключових практик стали основою для втілення в реальність видатних постановок у північноамери-
канському і європейському театрі того часу. Проблема якісної професійної підготовка майбутніх фахівців 
театрального мистецтва є об’єктом уваги як сучасних зарубіжних дослідників (Б. Адріан [6], Дж. Бенедетті 
[7], Ен. Барба [8], Ф. Камілері [10,11,12], Б. Мерлін [15], Б. Ронда [16] та інші), так і українських – В. Абра-
мян [1], М. Дергач [2], Т. Коваль [3], Л. Лимаренко [4], Н. Стадніченко [5]). Здійснений аналіз праць свідчить 
про те, що об’єктом вітчизняних дослідників ставали різні аспекти театрального мистецтва та професійної 
підготовки фахівців, пов’язаних із театральним мистецтвом і діяльністю, однак вивчення потребує харак-
теристика особливостей цієї підготовки в американській системі театральної освіти, яка визначається пер-
спективністю та якістю, що детермінує актуальність та мету даного аналітичного дослідження.

Метою статті є визначення основних характеристик сучасної підготовки фахівців театрального мисте-
цтва у сучасних університетах США для використання в українській системі професійної освіти.

Концепція «взаємин між педагогом та вихованцем» у системі професійної підготовки фахівців театраль-
ного мистецтва не так і розповсюджена, як може здатися на перший погляд. В основному це відноситься 
до університетської, формальної інституційної освіти, наприклад консерваторії, школи, університети або 
інші заклади, навчальні програми яких засновані на регульованих методах, методиках, прийомах та формах, 
які детермінуються часовими межами. Ще менш дієва система відносин «педагог-вихованец» у контексті 
колективної підготовки акторів, коли професійна освіта здійснюється в окремих групах і застосування інди-
відуальних навчальним ситуацій для кожного студента може мати місце дуже фрагментарно. У цьому кон-
тексті майстер (викладач акторської майстерності) – це людина, яка працює в колективі або з колективом для 
того, щоб сформувати у своїх студентів відповідні навички, має розуміти особливості змісту, форм, методів 
та засобів професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва в умовах університетської 
чи будь-якої іншої інституційної освіти. Практика професійної підготовки фахівців театрального мистецтва 
в університетах США свідчить про те, що для забезпечення якості такої підготовки має бути дотримано 
принцип «навчання тут і зараз», відповідно до потреб конкретного проекту, конкретного виконавського залі-
кового виступу і не завжди за встановленою програмою навчання [10]. Те ж саме стосується і підготовки 
фахівців театрального мистецтва в системі позауніверситетської освіти (майстер класи, приватні школи, 
театральні студії та гуртки), адже в кінцевому підсумку театральна постановка, які презентують як кінцевий 
продукт репетицій, є самостійно розробленим і самоорганізованим процесом. Університетська професійна 
підготовка майбутніх фахівців театрального мистецтва у США – це, беззаперечно, хороша і якісна школа 
з ефективними практиками, яка забезпечую належним досвідом майбутнього актора чи театрала (режисере, 
постановника тощо). Для практики професійної підготовки акторів у США притаманним є і здобуття актор-
ської чи театральної освіти в консерваторіях, і хоча консерваторії не можна розглядати так само, як універси-
тети і коледжі, вони все ж належать до одного континууму з точки зору загальної інфраструктури театраль-
ної професійної освіти, яка визначає їх форми, методи та засоби роботи, практичні та теоретичні підходи. Це 
означає, що консерваторії (які за своєю природою більш консервативні) мають більш суворі регламентовані 
режими навчання (охоплюють весь процес – від подачі заявки до прослуховування, прийняття, оволодіння 
програмових вимог, здачі різних видів контролю та завершення навчання), ніж більшість університетів 
у США, які в цілому мають тенденцію бути менш розпорядчими за змістом і більш відкритими для форм, 
методів засобів професійної підготовки, в тому числі із-за більш обмеженої кількості запланованої практич-
ної роботи [12]. Важливо зазначити, що як у системі університетської підготовки, так і консерваторіях прак-
тикується автономний підхід щодо формування навчальної програми та плану для кожного курсу, оскільки 
вони складаються на основі вибірковості самими студентами, саме тому кожна університетська група може 
здобувати професійну театральну освіту за різними програмами та планами. Окрім того, навчальні про-
екти, що передбачені у програмах, визначаються великим ступенем самокерування, включають аматорські 
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та напівпрофесійні постановки тощо. Консерваторії та університетська підготовка майбутніх акторів є най-
більш поширеними формами здобуття професійної театральної освіти у США, на різних рівнях менше зале-
жать від встановлених параметрів чи вимог. Обидва види інституційної освіти свідчать про ширший спектр 
освітніх послуг у галузі театральної освіти, визначаються популярністю та забезпечують належну профе-
сійну підготовку фахівців у галузі театрального мистецтва.

Окремим аспектом аналізу особливостей професійної підготовки фахівців театрального мистецтва 
у США є так званий «професійний статус» інституційних та неінституційних закладів професійної освіти. 
«Професійний статус» неінституційного закладу театральної освіти у США визначає основну спрямова-
ність професійної підготовки (естетична, екзестионалістична, розважальна тощо), що визначається формою 
навчання (якщо базується на тілі), або ж вона є більш концептуально орієнтованою (лише сучасні пота-
новки, постмодернові тощо). Такі практики виконання в теорії професійної підготовки майбутніх фахівців 
театрального мистецтва у США позначаються поняттями «постдраматичний», «авангардний», експеримен-
тальний, альтернативний, дослідницький, спільний, лабораторний театри. Університетське ж професійне 
навчання майбутніх фахівців театрального мистецтва переважно (але не виключно) тяжіє до реалістичної 
естетики, головним чином тому, що установи, як правило, (1) більш консервативні в принципі та світогляді 
(тобто спрямовані на збереження та забезпечення існуючих та прийнятих умов, які в театрі пов’язані насам-
перед із письмовими текстами та їх реальним представленням на сцені), але також (2) галузеві вимоги осно-
вного театру та кіно значною мірою покладаються на реалістичні сюжети, декорації та стилі акторської гри. 
Там, де це відбувається, експериментування в університетській системі професійної підготовки засвоюється 
в межах загальноприйнятих вимог – навіть тоді, коли це означає розширення цих параметрів, щоб містити 
нові елементи, які раніше оскаржували та ставили під сумнів. У цьому контексті університетська підготовка 
майбутніх фахівців театрального мистецтва, також коли вона включає аспекти підготовки до інноваційної 
та нереалістичної естетики, передбачає зміну змісту навчальних програм відповідно до нових парадигм 
освіти та суспільного попиту у сфері театрального мистецтва.

Одним із важливих чинників професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва є сво-
бода вибору студентами викладачів, які їм цікаві, та свобода вибору форм, методів, засобів, прийомів пере-
дачі своїх знань студентами викладачам університету [13].

Окрему нішу у професійній підготовці майбутніх фахівців театрального мистецтва у США становлять 
автономні театральні студії. Особливості взаємодії між викладачами та студентами в театральних студіях 
визначаються різноманітністю підходів складаються по-різному, оскільки ролі, до яких готують у цих студіях, 
менш чіткі та визначені. Характерним для студійного театру є також те, що функція викладача в них може 
комбінуватися з функцією наставника, досвід студентів також може слугувати позитивною практикою, тоді 
студент відіграє функцію ментора на певному етапі професійних вправлянь. Відбувається своєрідна ротація 
функцій між викладачами і студентами, і навчання відбувається за принципом «обмін досвідом». Напри-
клад, ансамблю чи театральній групі може не вистачати педагога з акторської майстерності, тоді за спільним 
рішенням колективу вони обирають ментора, який хоч трішки але мав досвід у підготовці певного театраль-
ного дійства і рівень якого вищий за рівень інших учасників театральної групи, і тоді вже «обопільно обраний 
ментор» стає своєрідним викладачем. У цих випадках роль «вчителя» займає хтось, у кого краще виходить 
виконувати роль «координатора підготовки (тренувань)» або «керівника сесії». Цей процес в американській 
практиці називають автодидактичним, що визначається відкритістю та рівністю відносин у малій театральній 
групі, яка здійснює певну професійну діяльність та підготовку у сфері театрального мистецтва. Автодидак-
тичний процес, який практикується у театральних студіях, є відносно відкритим для досягнення конкретних 
сфер інтересів, на відміну від заздалегідь визначеного змісту та часових рамок, що практикуються в кон-
тексті функціонування університетської та консерваторії. Там, де вони практикуються, функції «педагога» 
та «учня» можна більш точно описати як «режисер», або навіть «режисер-педагог» та «виконавець», згідно 
з Ф. Круціані [13]. Іншими словами, в автономних театральних студіях ролі не відокремлюються від прямого 
контексту функції викладача та студентів, не пов’язані з чіткими регламентами програми.

Щодо ефективних підходів та практик професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мисте-
цтва у США, то варто зазначити, що окрему увагу та місце посідає вивчення майбутніми фахівцями теорії 
та практики К. Станіславського. Основоположними постулатами його системи є теорії психологічного реа-
лізму, які були притаманні для початку ХХ століття. Теоретичні напрацювання та практичні аспекти системи 
К. Станіславського є актуальним і для сьогодення професійної підготовки сучасних фахівців театральної 
галузі. Наприклад, його давно забутий інтерес до йоги поєднується з сучасними навчальними планами бага-
тьох акторських шкіл, а його цілісний погляд на психологію передбачає новаторські відкриття в когнітивній 
науці, які впливають на акторську майстерність [9]. Першим нашим кроком в аналізі історичних аспектів під-
готовки майбутніх театральних художників є ідеї К. Станіславського щодо підготовки акторів як цілісної осо-
бистості, зі складними особистісними підструктурами, що забезпечують перевтілення через розуміння себе, 
свого тіла та розвитку пластичності тіла та гнучкості мислення, формування різного типу свідомості тощо.

До тридцяти трьох років Станіславський виступав і займався режесурою лише як аматор. На початку 
XIX століття в Росії багато акторів були кріпаками, що з’являлися за вказівкою своїх власників; навіть після 
скасування кріпосного права актори продовжували розглядатися як громадяни нижчого класу. Сім’я Алек-
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сєєвих, в якій виріс К. Станіславський, обожнювала та любила театр, однак не вбачали у свої нащадках 
видатних акторів чи театралів. Однак у 1884 році Костянтин Алексєєв розпочав свою професійну діяльність 
без відома своєї родини під сценічним прізвищем Станіславський [8].

Станіславський став першим практиком у двадцятому столітті, який сформулював систему професійної 
підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва (акторів), але зробив це в основному поза межами 
МХАТ. Він почав розробляти, як він називав, граматику акторської майстерності в 1906 році, однак не всі 
підтримували його новаторські погляди спочатку. Не полишаючи свою працю, К. Станіславський продовжу-
вав працювати над розвитком системи. Свої нові ідеї та прийоми він спробував втілити в 1909 р., репети-
руючи «Місяць у країні» І. Тургенєва. Незважаючи на те, що він заборонив Данченку відвідувати репетиції 
цієї вистави, щоб зняти напругу, він все ж зустрів опір акторів, які досягли успіху в п’єсах А. Чехова без 
будь-яких ексцентричних вправ. У 1911 році розчарований К. Станіславський погрожував подати у від-
ставку, якщо компанія не прийме його систему як офіційний метод роботи. Данченко неохоче поступився 
його вимогам, однак і через рік досвідчені актори все ще залишалися скептично налаштованими, і К. Ста-
ніславський нарешті вийшов за межі Художнього театру і створив Першу студію, щоб працювати з більш 
мотивованими та готовими до новаторства акторами.

У постреволюційний час на території Росії театр потребував значного фінансування, було потрібно 
1,5 мільярда рублів для роботи, тоді як його каси складали лише 600 мільйонів [8, с. 250]. Без більшого при-
бутку чи державної субсидії театр не міг би вижити. Обидва джерела заробітку виявилися неможливими 
після революції. Тому К. Станіславський вирішив використовувати простий чорний фон для постановки. 
Незважаючи на це, не вдалося знайти достатньо оксамиту, щоб закрити всю сцену [8, с. 244]. Ім’я К. Станіс-
лавського стало всюдисущим у західному театральному дискурсі завдяки його надзвичайному захопленню 
театром та практиці акторської діяльності, сформували його систему професійної підготовки. «Я вважаю, що 
всім майстрам мистецтв потрібно писати, – зазначав він, – це дозволить їм систематизувати своє мистецтво, 
свій досвід» [14, с. 58]. К. Станіславський розпочав формувати свою теоретичну спадщину у театральному 
мистецтві у віці чотирнадцяти років, ведучи детальні зошити про кожну виставу, яку проводив чи бачив. 
Його проект завершився автобіографією, купами чернеток для трьох акторських посібників, незліченною 
кількістю неопублікованих записок, планів занять та записів. Однак він ніколи не вважав свою «систему» чи 
свої книги завершеними; вони залишаються динамічними експериментальними дослідженнями унікальної 
комунікативної сили театру.

Спроби К. Станіславського «систематизувати» своє мистецтво письмово не відразу були вдалими. Дії, як їзда на 
велосипеді, простіше зробити, ніж пояснити. Недарма акторській грі більше навчають у класах, ніж за допомогою 
підручників. Для подолання цієї труднощі К. Станіславський вирішив писати свої посібники так, ніби вони були  
«Системою в романі» [14, с. 99]. Таким чином, у своїй праці К. Станіславський створює вигаданий клас, щоб 
зобразити, а не пояснити процес акторської гри. Він представляє персонажів, які намагаються добре діяти, 
та їх вчителя, який намагається їм допомогти. К. Станіславський вкладає своїх героїв у змінні контексти, 
які постійно кидають виклик їх уявленням про те, що означає діяти. У нескінченному сократичному діалозі 
вони досліджують таємниці акторської гри, аргументують свої різні точки зору і іноді пробиваються до 
чіткого розуміння свого нерозбірливого мистецтва. У сукупності книги та рукописи Станіславського коду-
ють цілісний та надзвичайно послідовний набір припущень щодо акторської майстерності. Усі його вправи, 
техніки та інтереси беруть участь у цих основних ідеях [14]. З огляду на зазначене теоретико-практичний 
досвід К. Станіславського складає особливий компонент професійної підготовки майбутніх фахівців теа-
трального мистецтва у США. 

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва у США у ХХІ сто-
літті полягають у тому, що на сучасному етапі сформувався властивий ідеологічний (або інституційний) 
вимір в основі етичних (або автономних) підходів до навчання: імпульс до ідентифікації, імені, кодифікації 
та передачі власна робота, яка в інституційних умовах комодифікується як навчальна програма [11, с. 29–30]. 
Іншими словами, ансамбль, орієнтований на постійні інновації своєї практики, має більшу гнучкість. Чим 
більш регульованою та керованою стає практика театральної підготовки з точки зору своїх методів (напри-
клад, коли певна практика стає методом), учасників (наприклад викладачів і студентів) та сертифікованого 
підтвердження (офіційне визнання), тим більш інституційною визначається професійна підготовка.

Реалізація підходів у професійній підготовці майбутніх фахівців театрального мистецтва встановлю-
ються в інституційних умовах, особливо в контексті університетської освіти, ці підходи визначаються (1) 
викладачем та студентом, (2) змістом навчальної програми, (3) формами, методами та засобами навчання, 
освітнім середовищем в цілому [12]. Щодо кваліфікацій, які визначаються в контексті сучасної університет-
ської професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва, то вона здійснюється як на рівні 
бакалаврату, так і на рівні магістратури та докторантури. Терміни навчання коливаються від 3,5-4років на 
бакалавраті, до 1,5-2 років у магістратурі та 2-3 років у докторантурі. Фахівці, що навчаються в докторан-
турі зазвичай, не лише є діючими акторами, але й працюють в університеті як викладачі для перших курсів 
[16; 10]. Прикладом такого досвіду є магістерські та докторські програми з акторського мистецтва, засно-
вані Манчестерським університетом «Метрополітен» разом із польською приватною компанією Teatr Pies´n´ 
Kozła, яка працювала до 2012 року.
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Висновки. Професійна підготовка майбутніх фахівців театрального мистецтва, що сформувалась на 
початку ХХ століття у США, визначається динамічністю підходів до організації в межах інституційної (уні-
верситетської) та неінституційної освіти (театральні студії, аматорські гуртки); поєднує різні методичні під-
ходи до практичної підготовки майбутніх акторів. Професійна підготовка майбутніх фахівців театрального 
мистецтва у США є принципово багатокомпонентним явищем, яке перебуває в постійних динамічних змі-
нах, накопчуючи передовий історичний досвід, досвід найкращих підходів та технік до формування актор-
ської майстерності, адаптує та застосовує до театральних вистав та можливостей пластику акторів через 
вправляння різноманітного набору практик, що включають мистецтва медитації, бойові практики, танці, 
акробатику, цирк та спорт. Відтак можемо відмітити, що відбувається певна історична трансформація про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва, яка відбулась головним чином на рівні 
змісту (тобто вправ та прийомів), а не на рівні освітнього середовища, що включає фізичний простір, неза-
лежно від того чи це університетська чи студійна підготовка. Результати аналітичного дослідження дозволя-
ють також виокремити аспекти безперервності та еволюції у змісті системи професійної підготовки майбут-
ніх фахівців театрального мистецтва та її відкритості до новацій (автодидактичний спосіб).

Однак представлені результати не є вичерпними, можуть також піддаватися науковим дискусіям та ана-
лізу, оскільки не повністю представляють характеристику системи та структури професійної підготовки 
майбутніх фахівців театрального мистецтва у США. Перспективним видається вивчення питань щодо ква-
ліфікаційних вимог до майбутніх фахівців у сфері театру, особливості змісту та медики тощо, що визначає 
вектор подальших досліджень у даному напрямі.
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Nabatov S. M. Theatre specialists’ profesional training in the USA: universaty educational process aspects
The article provides an analytical review of the features of professional training of future theater professionals in the system 

of university education in the United States. The article finds that the development of the system of professional education in 
the field of theater does not mean radical paradigm shifts, but only emphasizes and proves the repetition of fundamental aspects 
related to self–taught approaches in autonomous and institutional private higher education institutions.

The article also states that the training of theater professionals in the United States is a fundamentally multihybrid phe-
nomenon that borrows, adapts, and applies to theater exhibitions the body from a variety of practices, including meditation, 
martial arts, dance, acrobatics, circus, and sports, we will name only some categories. The author found that such a historical 
hybridization of the training of actors took place mainly at the level of content (ie exercises and techniques), and not at the level 
of the transmission medium, which remains mainly in physical space.

The results of the study can be seen in the analytical review of the process of professional training of future theater profes-
sionals in the United States; study of the peculiarities of the application of activity and personal approaches to the deepening 
of scientific knowledge about the psycho-physiological factors of professional activity; expanding and improving the methodo-
logical tools for improving the Ukrainian system of training actors in the context of university education. The author determined 
that the range of «managed self-taught» practices in the field of professional training of actors is characterized by hybridity, 
which emphasizes the continuity of the evolution of the system, rather than its decline due to the emergence of digital technolo-
gies in the field of actor training. Professional training of future theater professionals, formed in the early twentieth century in 
the United States, is determined by the dynamic approaches to the organization within the institutional (university) and non-in-
stitutional education (theater studios, amateur clubs); combines different methodological approaches to the practical training 
of future actors.

Key words: professional training; theatrical art; future specialists in theatrical art.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті здійснено аналіз особливостей застосування технологічного підходу у підготовці майбутніх учителів під 
час вивчення педагогічних дисциплін. Визначено, що педагогічна технологія у психолого-педагогічній науці розгляда-
ється як система дій, що впорядкована і призводить до досягнення поставленої мети, або як системний метод викла-
дання і засвоєння знань студентіів із урахуванням технічних і людських ресурсів. Доведено, що виховні технології – це 
система науково обґрунтованих методів і прийомів виховної роботи, що передбачає залучення вихованців до загаль-
нолюдських культурних цінностей. Зазначено, що майбутнім учителям необхідно орієнтувати на вивчення сучасних 
педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду регіону, країни, перспектив розвитку педагогічної науки 
тощо. Зроблено висновок, що викладачі ЗВО під час викладання педагогічних дисциплін повинні озброювати майбутніх 
учителів передовими технологіями навчання і виховання, що надають можливість швидко отримати запрограмований 
результат, навчити учнів здобувати знання з опорою на пізнавальний інтерес, формувати їх активність і творчість. 
Зазначено, що від стосунків між викладачами і студентами, які формуються на заняттях в університеті, особливо 
при застосуванні інноваційних педагогічних технологій, залежить творча активність учасників освітнього процесу. 
Викладачам педагогіки необхідно не лише створювати ці відносини на практичних заняттях та лекціях, а й навчити 
сучасних студентів, майбутніх учителів умінню налагоджувати взаємовідносини між учнями в школі. Безумовно, мало 
лише декларувати демократичний стиль спілкування в освітньому процесі, потрібно впроваджувати його на занят-
тях з педагогічних дисциплін. Зазначено, що технологізація навчального і виховного процесів базується на відмові від 
невизначеності у побудові педагогічного процесу і переході до вмотивованості її учасників; продуманості кожного 
елементу, етапу технології; максимальній спрямованості на ефективний результат. Доведено, що застосування тех-
нологічного підходу у підготовці майбутніх учителів під час вивчення педагогічних дисциплін обумовлене необхідністю 
вдосконалення підготовки та привнесення етапності і передбачуваності в результати виховного процесу.

Ключові слова: технологічний підхід, технологія виховного процесу, технології розвитку творчості, технологія 
ігрової діяльності, технологія створення ситуації успіху, технології колективного творчого виховання, підготовка 
майбутніх учителів, педагогічні дисципліни.

Сучасний заклад загальної середньої освіти потребує ініціативного, відповідального, компетентного вчи-
теля-лідера з активною життєвою і професійною позицією, вчителя, який бере активну участь у формуванні 
освітньої політики держави. Така вимога до особистості сучасного вчителя відображена у нормативній зако-
нодавчій базі України в галузі освіти, зокрема в Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, 
Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, законах України «Про вищу освіту» (2014), 
«Про освіту» (2017), в яких відповідно йдеться про те, що місія вищої освіти – забезпечення сталого іннова-
ційного розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення знань, 
формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів май-
бутнього. Тому завдання вищої школи полягають у формуванні у майбутніх учителів не лише теоретичних 
знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях. 
Задовольнити зазначені вимоги можливо за умови застосування технологічного підходу у підготовці май-
бутніх учителів, зокрема під час вивчення педагогічних дисциплін.

На сучасному етапі розвитку інноваційні педагогічні технології розробляються на теоретичному й філо-
софському рівнях ((І. Дичківська, Т. Дем’янюк, О. Дубасенюк, Л. Іванечко, Г. Кособуцька, С. Моїсеєв, 
Н. Савінова, О. Шапран, Ю. Шапран та ін.). Актуальні проблеми застосування сучасних педагогічних техно-
логій знайшли відображення у працях І. Беха, В. Бондаря, Л. Даниленко, І. Зязюна, Г. Кумаріної, О. Падалки, 
О. Пєхоти, О. Савченко, О. Сухомлинської та ін. У дослідженнях науковців (Г. Гмиря, В. Демчук, Т. Осипова, 
Н. Селіванова, М. Соловей та ін.) визначено основні підходи до проведення, змісту та структури виховної 
роботи в сучасній школі. Але сьогодні ще не достатньо розкрито питання використання педагогічних тех-
нологій у виховному процесі сучасної школи та підготовки майбутніх учителів до цього виду діяльності під 
час вивчення педагогічних дисциплін.

Мета статті – розкриття особливостей застосування технологічного підходу у підготовці майбутніх учи-
телів під час вивчення педагогічних дисциплін. 

З урахуванням сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених можна зробити висновок, що педа-
гогічна технологія у психолого-педагогічній науці розглядається як система дій, що впорядкована і при-
зводить до досягнення поставленої мети, або як системний метод викладання і засвоєння знань студентів 
із урахуванням технічних і людських ресурсів (ЮНЕСКО). Отже, сутність педагогічної технології – різно-
бічна, що визачається і як наука, і як реальний процес і раціональні шляхи навчання, і як система способів, 
принципів і регулятивів освітнього процесу тощо.

У педагогіці існує і більш об’ємне визначення технології як мистецтва, майстерності, вміння, сукупності 
методів обробки, змін станів і конкретне визначення технології як сукупності прийомів, що застосовуються 
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в якійсь справі, майстерності, мистецтві, на основі якого можна визначити особливість педагогічної техно-
логії. Не кожен прийом або метод, навіть їх система, яка застосована викладачем у вищій школі, вважається 
педагогічною технологією. Педагогічна технологія – модель спільної педагогічної діяльності з проєктування 
й організації освітнього процесу, яка продумана в деталях і передбачає застосування комфортних умов для 
викладача і студентів.

Поняття «педагогічна технологія» використовується і в теорії навчання. і в теорії виховання. Хоча, як 
зазначає І. Сіданіч, «дискусія з приводу того, чи існує в природі педагогічна технологія як певний інстру-
мент виховання дітей, яким може оволодіти кожний педагог, триває дотепер. У ній окреслилося дві прин-
ципові позиції. Прибічники однієї переконані, що виховання і навчання є творчими процесами, інтуїтивним 
осягненням світу іншої людини і відповідним впливом на цей світ. Їх опоненти доводять, що педагогічний 
процес має інструментальний характер. Його мета полягає у вихованні особистості із заздалегідь заданими 
властивостями [7, с. 128]».

Підтвердження доцільності використання технологій у виховному процесі наводить Д. Алфімов, який 
вважає, що у практиці сучасного загальноосвітнього закладу технологія виховання має ряд переваг, а саме: 
контекст «виховне завдання – технологія виховання» зводить до мінімуму педагогічні експромти у прак-
тичній діяльності і переводить останню на шлях попереднього проєктування виховного процесу; замість 
окремих «виховних заходів» технологія виховання пропонує проєкт виховного процесу, який визначає зміст 
і відповідні види діяльності кожного вихованця; ієрархія цілей (визначення трьох рівнів цілеутворення: гло-
бального – на рівні замовлення суспільства, етапного – на рівні етапів навчання, оперативного – на рівні 
конкретних виховних завдань) дозволяє досягнути гармонійної взаємодії всіх компонентів виховної сис-
теми по горизонталі (у межах одного періоду навчання – навчального року, півріччя, чверті) і вертикалі (на 
весь період навчання у школі); дозволяє позбавитися формалізму. Формалізм у вихованні означає неуважне, 
шаблонне ставлення до вихованця чи колективу, а значить, однобічність і неадекватність виховних впливів 
[1, с. 28-29].

Отже, доводи щодо правомірності застосування технологічного підходу у вихованні і навчанні є ґрунтов-
ними. Доцільність використання технологій у виховному процесі обумовлено необхідністю: проєктування 
виховного процесу, гармонізації взаємодії всіх компонентів виховної системи, позбавлення формалізму 
у вихованні.

У педагогіці розрізняють такі поняття як «виховні технології» й «технології виховання». Вважається, 
що перше поняття (виховні технології) – значно ширше наступної дефініції. На сьогоднішній день у теорії 
і практиці виховання використовується багато технологій, що відрізняються за різними ознаками (галуззю 
застосування, метою й отриманим результатом тощо). Так, Г. Селевко виділяє чотири ієрархічні рівні вихов-
них технологій: рівень, спрямований на вирішення мети виховної діяльності – (технології проєктування 
і побудови виховних систем); рівень вирішення виховних завдань (проблемно-діяльнісні технології); рівень 
локальних, окремих виховних акцій, подій, заходів, форм (технологія форм); рівень вирішення конкретних 
виховних ситуацій. Г. Селевко пропонує для використання 14 виховних мета- та макротехнологій [6].

Отже, виховні технології розглядаються на різних рівнях і поділяються на: технології проєктування 
і побудови виховних систем, проблемно-діяльнісні технології, технологія форм, технології ситуацій,що 
спрямовані на досягнення певної мети і результату виховання. Досвід упровадження цих технологій дово-
дить, як зазначає С. Свириденко, «що виховний процес є процесом технологічним. Він заснований на 
виховній діяльності педагогів, пов’язаний з плануванням передбачуваного ними результату і способів його 
досягнення, з моделюванням цих способів, цілеспрямованим здійсненням розроблених планів і моделей, 
управлінням діяльністю [5, с. 462]». Окрім того, виховна діяльність закладу вищої освіти визначається як 
система дій, серед яких виокремлюються виховні форми, методи, прийоми. Отже, технологічність вихов-
ного процесу надає можливість використовувати нові – інноваційні виховні технології у практиці роботи 
вищої школи. При визначення сутності інноваційної виховної технології спираємося на її трактування 
С. Моїсеєвим і Л. Іванечко, а саме: «Під інноваційними виховними технологіями доцільно розуміти систему 
педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, яка істотно поліпшує структуру та якість виховання під-
ростаючого покоління та є результатом науково-дослідної діяльності у галузі освіти [3, с. 22]». 

Реалізувати завдання, які поставлені перед сучасним майбутнім учителем, можливо тільки досконало 
володіючи прийомами сучасних особистісно орієнтованих виховних технологій. Сучасна технологія вихов-
ного процесу є сукупністю методологічних і організаційно-методичних установок, які визначають підбір, 
компонування і порядок використання виховного інструментарію. Зазначена технологія визначає страте-
гію, тактику і техніку організації процесу виховання й повинна мати особистісно орієнтоване спрямування, 
яке передбачало б мету формування і розвитку в дитини особистісних цінностей [4, с. 128]. Таким чином, 
виховні технології – це система науково обґрунтованих методів і прийомів виховної роботи, що передбачає 
залучення вихованців до загальнолюдських культурних цінностей.

Змістом виховних технологій є: науково обґрунтовані соціалізовані вимоги; передача соціального досвіду; 
постановка мети і аналіз виховних ситуацій; соціалізована оцінка поведінки вихованців; організація творчої 
справи; створення ситуації успіху. Технологія виховного процесу як система організації виховної діяльності 
в алгоритмах, різних прийомах, структурах розробляється із урахуванням стадій розвитку колективу, індиві-
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дуальних особливостей кожної окремої особистості. Комплексне й узгоджене їх використання повинно бути 
як методично узгодженим, так і науково обґрунтованим. У сучасній педагогіці виділяються ряд складових 
елементів виховної технології – прийом, ланка, ланцюжок. Оволодіння майбутнім учителем різними при-
йомами, ланками й ланцюжками означених технологій є важливою передумовою ефективності виховної 
роботи в різних закладах освіти. 

Для впевненого й ефективного застосування майбутніми вчителями виховних технологій у практиці про-
фесійної діяльності необхідно прогнозувати очікуваний результат, розробляти певні алгоритми проведення 
роботи, приймати науково обґрунтовані рішення. Також важливо не лише мати уявлення про виховні техно-
логії і їхні взаємозалежні компоненти, а й запропонувати ефективні умови оптимального вибору й застосу-
вання обраних методів і прийомів виховної діяльності. Система виховання у закладах загальної середньої 
освіти можна охарактеризувати як організовану сукупність усіх компонентів системи виховної діяльності, 
що використовуються для досягнення заданих цілей у виховній галузі. Отже, важливо знайти доцільне місце 
в освітньому процесі кожному прийому, ланці, ланцюжку і цілісній виховній технології.

На основі аналізу сучасних педагогічних досліджень (І. Беха, І. Зязюна, О. Пєхоти та ін.) було встанов-
лено фактори, що впливають на ефективність виховної технології. До таких факторів належать: правомірна 
організація виховного процесу відповідно до вимог сучасних концепцій виховання; розробка наукових реко-
мендацій і покрокових дій із урахуванням реальних потреб і особливостей контингенту вихованців; соці-
ально-ціннісна, цільова і змістова спрямованість виховання; оптимальна організація виховання у рамках 
продуктивної моделі; позитивна мотивація в навчально-виховному процесі, розкриття сутнісного потенці-
алу кожного студента/учня; досягнення згуртованості студентського і класного колективів, що забезпечують 
суб’єктам освітнього процесу комфортність суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Основними критеріями ефективності виховних технологій виступають: правильне визначення виховних 
цілей і окреслена стратегія їх досягнення, що пов’язана із цілісним формуванням конкретної особистості; 
згуртованість колективу, що виявляється у комфортному моральному середовищі і результатах навчально-
виховної роботи; відповідність виховної діяльності об’єктивним законам виховання, нормативним вимо-
гам; оптимальність системи виховної діяльності; дієвість виховних заходів і прийомів у системі виховної 
діяльності; відповідність і продуктивність моделі виховної роботи; наявність узгодженого алгоритму вихов-
ної технології; рівень майстерності й мистецтва вихователя у застосуванні виховної технології; організація 
цілісного виховного процесу з урахуванням потреб вихованців; застосування авторських підходів до вирі-
шеннія практичних завдань і конкретних проблем. 

Зазначені вище критерії ефективності виховних технологій дозволяють досягти високих результатів 
у вихованні шляхом їх об’єктивної оцінки й оптимального використання в освітньому процесі закладів 
освіти. У реальній практиці роботи це забезпечує відповідність виховної роботи у закладах вищої і серед-
ньої освіти новим завданням, що висуваються громадськістю. Однак інноваційний потенціал освітнього 
закладу не реалізується автоматично, а розкривається залежно від того, як будується технологія виховного 
процесу і який етап реалізується у цей момент. 

Сучасні науковці виділяють умови, що створюють можливість повторення технології: схожість особли-
востей педагогів і учнів школи-зразка і школи-новатора; схожість завдань, що ставлять перед закладами 
освіти; схожість особистісного стилю роботи керівників. Однак, існують певні елементи, що трансфор-
муються при успішній реалізації виховної технології у різних закладах освіти, а саме: ланки, ланцюжки, 
прийоми виховної технології; форми і зміст виховних заходів; організаційні структури самоврядування 
і спільного управління; особливості психологічного клімату та позитивної атмосфери, що формують вміння 
і навички виховної діяльності.

Банк виховних технологій постійно зростає. Відомі науковці розробляють авторські виховні технології, 
а саме: технологія особистісно орієнтованого виховання (І. Бех), технологія формування творчої особистості 
(Л. Іллічова, В. Кремень, І. Мартинова, В. Целіна та ін.), технологія життєвого проєкту та життєвого про-
єктування (І. Єрмаков, Д. Пузіков), технологія підтримки розвитку обдарованості вихованців загальноосвіт-
ніх шкіл-інтернатів (О. Мариновська), технологія фізичного виховання дітей – «Театр фізичного розвитку 
та оздоровлення дітей» (М. Єфименко), особистісно орієнтована технологія виховання лідерських якостей 
школярів (Д. Алфімов) тощо.

За сучасними дослідженнями найбільш поширеними у виховній діяльності вчителів сучасних закладів 
загальної середньої освіти є технології колективного творчого виховання (І. Іванов), створення ситуації 
успіху (А. Бєлкін), технології розвитку творчості (С. Альтшуллер), технологія ігрової діяльності (Ю. Аза-
ров, А. Макаренко, В. Сухомлинський, П. Щербань та ін.). 

Технологія колективного творчого виховання була розроблена й апробована в педагогічній діяльності 
А. Макаренком. Пізніше вчитель І. Іванов, узагальнивши ідеї А. Макаренка, розробив та апробував техно-
логію колективного творчого виховання [4, с. 198]. Сутність технології – розвиток особистості у процесі 
корисної для інших людей роботи; організація певного способу життя колективу на засадах соціальної твор-
чості й моральності. Особливість технології полягає в тому, що між вихователями та вихованцями склада-
ються у процесі діяльності суб’єкт-суб’єктні взаємини, завдяки яким учитель і учень рівною мірою почу-
вають себе відповідальними за якісне виконання поставлених завдань. Однює з основних ідей методики 
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колективного творчого виховання є формування особистості через єдиний виховний колектив, із загальними 
вимогами до старших і молодших.

В основі технології «Створення ситуації успіху» А. Бєлкіна покладено врахування особистісно орієн-
тованого підходу до процесу навчання та виховання молоді. Головною метою діяльності вчителя виступає 
готовність створити для розвитку особистості дитини ситуацію успіху, надати кожному вихованцю можли-
вість відчути радість досягнень, усвідомити власні здібності, повірити у власні сили. Означена мета кон-
кретизується у завданнях педагога – допомогти дитини зрости в успіху, відчути радість здолання трудно-
щів; посилювати оцінний акцент на гідній праці вихованців, не звертати уваги на їх недоліки; розуміти 
тимчасовість створюваної ситуації, навчитися її коригувати в подальшій роботі; поступове запровадження 
зауважень до дитини (коли вона повірить у свої сили); коректна вказівка на недоліки, які можна спільно або 
самостійно виправити. Таким чином, штучність створеної ситуації повністю зникає. Необхідно зазначити, 
що технологія «Створення ситуації успіху» вимагає від вихователя великої власної творчої роботи зі ство-
рення прийомів, які б були доречними саме в конкретній виховній ситуації [4, с. 201]. 

Засновником технології розвитку творчості є вчений-дослідник Г. Альтшуллер, який з 1946 р. почав 
займатися питаннями методології винахідництва, творчості. Головна мета його наукових розробок – жит-
тєва стратегія творчої особистості, комплексна методологія, що спрямована на виховання людини-творця. 
Теоретичною основою технології є закони розвитку технічних систем, які доступні для пізнання, і їх можна 
використовувати для свідомого розв’язування винахідницьких задач. У рамках технології існує курс розвитку 
творчої уяви (РТУ), який базується на законах логічного та евристичного мислення [2]. Практика показала, 
що різні інструменти технології розвитку творчості не однаково сприймаються й засвоюються педагогами, 
дають різний ефект при застосуванні, але всі вони цілеспрямовано розвивають творчу активність особистості. 

Технологія ігрової діяльності у виховному процесі має свої традиції. Теорія ігор розроблялася у працях 
багатьох учених, їй присвятили свої роботи ряд науковців (Б. Ананьєв, Ю. Азаров, Л. Виготський, Д. Елько-
нін, А. Макаренко, В. Сухомлинський, П. Щербань та ін.). Технологія ігрової діяльності дає вагомі резуль-
тати в розвитку пізнавальної активності учнів, формує в них зацікавленість процесом виховання, спрямова-
ність на самостійне здобуття нових знань, уміння колективного мислення, розвиває ініціативу і творчість, 
навчає культури спілкування. 

У процесі організації ігрової діяльності відкриваються перспективні можливості для особистісного під-
ходу до кожного учасника на основі розподілу ролей. Учасники гри приміряють на себе запропоновані ролі, 
вибудовують діяльність згідно зі своєю роллю, приймають певні рішення, намагаються у процесі рольової 
взаємодії уникнути можливих конфліктних ситуацій. Ця технологія передбачає груповий характер роботи 
її учасників. Знання, уміння, навички показує не окремий індивід, а певна мікрогрупа, або команда, бо 
рішення приймаються колективно, створюється емоційний мажорний настрій учасників, формується куль-
тура їх спілкування у групі, аналізуються певні вчинки героїв. Щоб у свідомо змодельованій педагогом тех-
нології ігрової діяльності були реалізовані поставлені завдання, необхідно в її організації враховувати ряд 
психологічно-педагогічних вимог, що висвітлюють специфіку цієї діяльності: залучення до ігрової діяль-
ності всіх учасників без винятку; врахування вікових та індивідуальних особливостей учасників ігрової 
взаємодії; створення атмосфери доброзичливості й комфорту; поєднання різних технологій; демократичний 
стиль керівництва грою. 

Таким чином, аналіз педагогічних технологій і їх різновиду – виховних технологій показав їх широке 
розмаїття. Сучасні виховні технології розробляються різними авторами й відзеркалюють можливість засто-
сування унормованої складової у процесі особистісно орієнтованого виховання молоді. Важливе місце 
серед виховних технологій відводиться різним іграм та створенню ігрової взаємодії між її учасниками. 
Сучасна педагогічна технологія повинна гарантувати досягнення певного рівня вихованості, бути ефектив-
ною за результатами; оптимальною за методами і прийомами, витратою сил і засобів, часовим використан-
ням. Важливим також є й моральний аспект технологізації освіти. На думку науковця О. Пєхоти мова йде 
про «педагогічну чистоту», моральну безпеку, валеологічну обґрунтованість і духовну екологічність відо-
мих і створюваних педагогічних технологій. Важливо, щоб в основу кожної з педагогічних технологій було 
покладено принципи гуманістичного світогляду, що передбачають формування таких якостей особистості 
як усвідомлення єдності природи і людини, відмова від авторитарного стилю мислення, толерантна вза-
ємодія викладача і студента, терпимість, схильність до компромісу, шанобливе ставлення до думки іншого, 
інших культур, моральних і духовних цінностей тощо [4, с. 172]. 

Власний досвід викладання педагогічних дисциплін у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вивчення досвіду колег і результати опитування учи-
телів засвідчують, що в більшості випускників педагогічних закладів вищої освіти виникають певні труд-
нощі у застосуванні педагогічних технологій у освітньому процесі сучасної школи, в їх авторській розробці. 
Причиною такої ситуації вважаємо недостатню педагогічну підготовку майбутніх учителів (зменшення 
кількості годин на дисципліни психолого-педагогічного циклу – педагогіки, методики виховної роботи, 
методики викладання педагогіки, основ педагогічної майстерності, нових педагогічних технологій, сучас-
них освітніх технологій тощо) та відсутність роботи щодо апробації інноваційних педагогічних технологій 
під час вивчення педагогічних дисциплін. 
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Майбутнім учителям необхідно орієнтувати на вивчення сучасних педагогічних технологій, передового 
педагогічного досвіду регіону, країни, перспектив розвитку педагогічної науки тощо. Педагогічний заклад 
вищої освіти повинен озброювати майбутніх учителів передовими технологіями навчання і виховання, що 
надають можливість швидко отримати запрограмований результат, навчити учнів здобувати знання з опо-
рою на пізнавальний інтерес, формувати їх активність і творчість. Від стосунків між викладачами і студен-
тами, які формуються на заняттях в університеті, особливо при застосуванні інноваційних педагогічних 
технологій, залежить творча активність учасників освітнього процесу. 

Викладачам педагогіки необхідно не лише створювати ці відносини на практичних заняттях та лекціях 
з педагогічних дисциплін, а й навчити сучасних студентів, майбутніх учителів умінню налагоджувати вза-
ємовідносини між учнями в школі. Безумовно, мало лише декларувати демократичний стиль спілкування 
в освітньому процесі, потрібно впроваджувати його на заняттях з психолого-педагогічних і фахових дис-
циплін. 

Висновки. Отже, технологізація навчального і виховного процесів базується на відмові від невизначе-
ності у побудові педагогічного процесу і переході до вмотивованості її учасників; продуманості кожного еле-
менту, етапу технології; максимальній спрямованості на ефективний результат. Технологічна переорієнтація 
педагогічної науки надає змогу вдосконалити освітню систему шляхом застосування у певній послідовності 
інноваційних методів і прийомів навчання й виховання. Застосування технологічного підходу у підготовці 
майбутніх учителів під час вивчення педагогічних дисциплін обумовлене необхідністю вдосконалення під-
готовки майбутніх учителів та привнесення етапності і передбачуваності в результати навчального і вихов-
ного процесів.
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Onyshchenko N. P. Application of the technological approach in the training of future teachers in the study of 
pedagogical disciplines

The article analyzes the features of the application of the technological approach in the preparation of future teachers in 
the study of pedagogical disciplines. It has been determined that pedagogical technology in psychological and pedagogical 
science is considered as an ordered system of actions that leads to the achievement of the set goal, or as a systematic method 
of teaching and assimilating students' knowledge, taking into account technical and human resources. It has been proved 
that educational technologies are a system of scientifically grounded methods and techniques of educational work, involving 
the attraction of pupils to universal cultural values. It is noted that future teachers need to focus on the study of modern peda-
gogical technologies, advanced pedagogical experience of the region, country, prospects for the development of pedagogical 
science, etc. It is concluded that teachers of the HEI, while teaching pedagogical disciplines, should equip future teachers with 
advanced teaching and upbringing technologies, which make it possible to quickly obtain a programmed result, teach students 
to acquire knowledge based on cognitive interest, and shape their activity and creativity. It is noted that the creative activity 
of participants in the educational process depends on the relationship between teachers and students, which are formed in 
the classroom at the university, especially when using innovative pedagogical technologies. Teachers of pedagogy need not only 
to create these relationships in practical classes and lectures, but also to teach modern students, future teachers, the ability to 
establish relationships between students at school. Of course, it is not enough just to declare a democratic style of communica-
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tion in the educational process; you need to implement it in the classroom in pedagogical disciplines. It is noted that the tech-
nologization of educational and educational processes is based on the rejection of uncertainty in the construction of the peda-
gogical process and the transition to the correctness of its participants; thoughtfulness of each element, stage of technology; 
maximum focus on effective results. It has been proved that the use of the technological approach in the training of future 
teachers in the study of pedagogical disciplines is due to the need to improve training and introduce stages and predictability 
into the results of the educational process.

Key words: technological approach, technology of the educational process, technology for the development of creativity, 
technology of game activity, technology for creating a situation of success, technology of collective creative education, training 
of future teachers, pedagogical disciplines.
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АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі аксіологічних основ професійної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи. Визначено актуальність проблеми аксіологізації професійної педагогічної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи, яка зумовлена протиріччями освітнього процесу. Відзначено, що розробка концептуальних аспек-
тів професійної педагогічної підготовки має обов’язково враховувати аксіологічні елементи формування особистості 
майбутнього вчителя початкової школи та ціннісні орієнтирів, які забезпечать формування ціннісного ставлення до 
педагогічної діяльності. Проаналізовано різні тлумачення з поняття «аксіологія» та «цінності», сконцентровано ува-
гу на тому, що аксіологічні детермінанти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи включають 
дві основні групи цінностей – освітні та педагогічні. Наголошується на тому, що педагогічні цінності відіграють 
роль емоційно засвоєного внутрішнього регулятора діяльності, що визначає світогляд, зміст і якісні характеристики 
педагогічної діяльності. Зазначено, що аксіологічні детермінанти професійної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи включають дві основні групи цінностей, та охарактеризовано їх. Охарактеризовано важливість ство-
рення відповідних умов для зміни свідомості здобувачів освіти, формування їхнього професійного світогляду, побудови 
ціннісної ієрархії, яка б відповідала професійним вимогам, загальнолюдським та національним цінностям. Зауважено 
цілеспрямованість процесу формування педагогічних ціннісних орієнтацій та залежність професійного становлення 
особистості і її провідних цінностей, що забезпечує єдність розвитку особистості та професійного вдосконалення. 
Описано основні аспекти формування педагогічних цінностей у процесі професійної освіти. Констатовано, що розви-
ток аксіологічного потенціалу особистості майбутнього вчителя початкової школи, формування системи його цінніс-
них орієнтацій і установок є одним з основних завдань вищої педагогічної освіти сьогодні.

Ключові слова: аксіологія, цінності, ціннісні орієнтації, педагогічні цінності, професійна підготовка, майбутні 
вчителі початкової школи.

Сучасність – це час переоцінки або навіть зміни ціннісних орієнтацій. Така ситуація акцентує увагу на 
проблемі аксіологізації формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя початкової школи. Незва-
жаючи на ґрунтовну теоретико-практичну підготовку майбутнього вчителя в закладах вищої освіти, все ж 
змушені констатувати, що основні педагогічні якості, такі як любов до дітей, витримка, стриманість, чуй-
ність, тактовність, професійна гордість, для значної кількості здобувачів освіти залишаються неважливими, 
неосмисленими та не є частиною ціннісної ієрархії особистості майбутнього педагога. 

Актуальність проблеми формування та розвитку ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя початкової 
школи зумовлена протиріччями освітнього процесу. Освітньо-професійна програма підготовки вчителя 
у закладах вищої освіти орієнтована на формування різноманітних компетенцій, умінь та навичок інно-
ваційної роботи в школі й використання новітніх педагогічних технологій та технічних засобів навчання. 
Проте, як наслідок, частково втрачається сенс підготовки вчителя початкової школи – особистості, яка вже 
завтра буде виховувати та формувати світогляд майбутнього покоління. Суспільний запит до системи освіти 
та вимоги Нової Української школи вимагають висококваліфікованого, інтелектуального, високоморального, 
авторитетного вчителя-професіонала. Проте педагогічна професія відповідно до соціальної та економічної 
політики щодо освіти має низький соціальний статус. Ураховуючи, що означена проблема має досить широ-
кий доробок досліджень, необхідно відзначити недостатню вивченість шляхів, засобів і методів формування 
системи ціннісного потенціалу особистості майбутнього вчителя початкової школи. 

Погляди науковців щодо визначення мети підготовки вчителя початкової школи є не одностайними, але 
ми маємо керуватися тим, що результатом означеної підготовки має бути усвідомлення здобувачем освіти 
суті педагогічної діяльності, її загальної мети, відношення до професійно-педагогічної діяльності як осо-
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бистої цінності [5]. Варто відзначити багатоаспектність професійної діяльності вчителя початкової школи, 
яка включає не лише навчальну, організаторську, методичну роботу, а й виховну. Розробка концептуальних 
аспектів професійної педагогічної підготовки має обов’язково враховувати аксіологічні елементи форму-
вання особистості майбутнього вчителя початкової школи та ціннісні орієнтирів, які забезпечать форму-
вання ціннісного ставлення до педагогічної діяльності.

Дослідженню аксіології, її суті, основних понять та проблем присвятили свої наукові праці багато дослід-
ників із різних галузей, зокрема філософії, психології, соціології та педагогіки: В. Андрущенко, С. Анісі-
мов, Л. Божович, Н. Бучіло, С. Єрмакова, М. Кагани, Д. Леонтьєв, О. Молчанова, М. Пірен, С. Рубінштейн, 
Л. Савченко, В. Тугарінов та багато інших. Вплив цінностей та їх роль щодо розвитку особистості досліджу-
вали Є. Барбіна, І. Бех, М. Савчин, Л. Хомич та ін. Окремо педагогічна аксіологія вчителя початкової школи 
стала предметом вивчення таких дослідників, як Г. Вершловский, Б. Гершунський, С. Кулагіна, С. Марти-
ненко, В. Мясищев, В. Паскар, Р. Хмелюк, Л. Хоружа та ін.

«Аксіологія (від грец. аксіа – цінність) – наука про цінності, вчення про природу духовних, моральних, 
естетичних та інших цінносте, їхній зв’язок між собою, із соціальними, культурними чинниками та особис-
тістю людини» [1, с.12].

Аксіологія педагогіки вивчає освітні цінності, включає систему значень, принципів, норм, канонів, іде-
алів, що регулюють взаємодію в освітній сфері і формують відповідний компонент у структурі особистості 
[3, с. 64]. За твердженням Т. Калюжної, педагогічна аксіологія, яка вивчає особливості ціннісних орієнтацій, 
також підкреслює їх феномен, який полягає в тому, що саме цінності додають стійкості особистості педагога 
і вихованця, визначають їх поведінку, спрямовують та регулюють інтереси й мотивацію особистості в сис-
темі освіти [3].

Традиційно в педагогічній науці аксіологічний підхід розглядається в значенні однієї з методологічних 
основ гуманістично орієнтованої педагогічної освіти, зважаючи на свою спрямованість на формування 
гуманних професійно-ціннісних орієнтацій [7].

Аксіологічний підхід щодо вирішення проблем вищої педагогічної освіти передбачає виховання гуманіс-
тичного типу особистості здобувача освіти. Вагомим критерієм гуманістичної вищої освіти є не лише отри-
мані знання, вміння та навички, а й усвідомлення та прийняття кожним здобувачем гуманістичних ідеалів, 
прагнення до постійного самовдосконалення.

Аксіологічна характеристика професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи в закладах 
вищої освіти багато в чому визначається соціально-культурними умовами розвитку суспільства, тими цін-
нісними орієнтирами, які є пріоритетними і складають основу педагогічного світогляду. Загальновідомо, що 
ідеали і цінності, які сформовані у особистості вчителя, він транслює своїм вихованцям. Як результат, цін-
нісні орієнтації учителя будуть переважати у свідомості його учнів і, як наслідок, у суспільній свідомості.

Основу аксіологічного підходу складає поняття «цінностей». Зокрема, Т. Жуйкова стверджує, що цін-
ності, як одне із центральних особистісних утворень, виражають суб’єктивне ставлення людини до соціаль-
ної дійсності, визначають змістовну сторону її спрямованості, складають основу суб’єктивного ставлення 
до інших людей, до самого себе, основу мотивації життєвої активності, істотно впливають на всі сторони 
діяльності суб’єкта, визначають сприйняття особистістю соціальної ситуації [2, с. 632].

За результатами аналізу наукової літератури можемо констатувати неодностайність у трактуванні поняття 
«цінність», що пояснюється відмінностями підходів до його визначення. У науці частіше за все «цінності» 
пояснюють із трьох точок зору:

– як значущість та ідеал, як продукт суспільної свідомості;
– як спрямованість на об’єкт або матеріальну форму втілення певних ідеалів;
– як складова частина психологічної структури особистості, факт свідомості і джерело відносин осо-

бистості з навколишньою дійсністю.
Відповідно, дехто з дослідників вважають цінності об’єктивним, інші – суб’єктивним феноменом, перші 

переконані, що цінність – це відношення, інші – якість.
Проте будь-який фах визначає власну систему цінностей. За результатами аналізу наукової психо-

лого-педагогічної літератури можемо зробити висновок про те, що аксіологічні детермінанти професій-
ної підготовки майбутніх учителів початкової школи включають дві основні групи цінностей – освітні та  
педагогічні [7].

Освітні цінності визначають як сукупність гуманістичних пріоритетів суспільства, систему гуманістич-
них соціальних цінностей, які шляхом використання педагогічних засобів повинні трансформуватися на 
рівень персональних цінностей кожної особистості. До даної групи цінностей дослідники відносять фунда-
ментальні, базові, загальнолюдські, національні, цивільні, сімейні та особистісні цінності.

Педагогічні цінності – це система соціальних норм, освітніх засобів, педагогічного інструментарію, що 
забезпечують ефективну трансляцію освітніх цінностей на індивідуальний рівень окремої особистості шля-
хом формування у неї ціннісних орієнтацій і пріоритетів [7]. Вони є гуманістичними орієнтирами суспільної 
та педагогічними діяльності вчителя, оскільки складаються з великої кількості загальнолюдських, духовних 
та національних цінностей. За умови, якщо професійні цінності вчителя становлять цілісну систему, вони 
можуть стати провідним регулятором його педагогічної діяльності. Однак практика показує, що у вищій 



171

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

школі недостатньо уваги приділяється формуванню професійних цінностей та ціннісних орієнтацій. Здо-
бувачі освіти беззастережно приймають усталені професійні цінності і, як результат, сприймають їх фор-
мально, що недопустимо для вчителів, адже вони працюють із дітьми.

Особистий та професійний розвиток майбутнього педагога забезпечується його соціальною активністю 
та продуктивністю. Вступаючи до педагогічного закладу вищої освіти, майбутній учитель змінює свою 
соціальну роль, відповідно до чого й функції, діяльність, суспільні відносини. Все це вимагає активізувати 
особисті ресурси та здібності здобувача освіти, що в результаті спричиняє переоцінку більшості власних 
цінностей з урахуванням уже професійної специфіки. Як результат у майбутніх учителів початкових класів 
формуються професійні цінності.

У рамках професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи гостроти набуває питання необ-
хідності створення умов для змін у свідомості здобувачів освіти, формування їх професійного світогляду, 
побудови ціннісної ієрархії, яка б відповідала професійним вимогам, загальнолюдським та національним 
цінностям. При цьому відповідно до індивідуальної парадигми освіти центром навчально-виховного про-
цесу є особистість майбутнього фахівця (його цінності, мотиви, інтереси, потреби тощо), а особистісно орі-
єнтоване навчання і виховання є інструментом реалізації системи суб’єкт-суб’єктних відносин, що забезпе-
чує процес становлення і розвитку професійної індивідуальності педагога з урахуванням тих цілей і завдань, 
які майбутній учитель ставить перед собою [4, с. 87]. До того ж, як зазначає В. Сластьонін, професійна 
педагогічна підготовка має розглядати процес формування вчителя через детермінацію ціннісно-змістового 
ставлення особистості до навчальної діяльності, образу професіонала (ідеалу) і до свого наявного духовного 
(внутрішнього) потенціалу [7].

Розділяємо погляди Ю. Сенько в тому, що екзистенційний сенс сучасної освіти стає у ній першочерго-
вими, визначає статус цілей і цінностей. Професійна педагогічна підготовка за наявності адекватних цін-
нісних орієнтацій передбачає певні орієнтири, які допоможуть здобувачам освіти віднайти власне життєве 
призначення. «Становлення професійних ціннісних орієнтацій відбувається у взаємодії двох полярностей 
у єдиному полі – особистості і професії, які зумовлюють розвиток одна одної. Утворювана єдність уті-
люється у професійних ціннісних орієнтаціях, узгодженість яких попереджає дихотомію між вимогами 
професії й особистісними потребами, визначає становлення професійної аксіосфери фахівця» – стверджує 
Г. Печерська [6, с. 253].

Соціальна активність та продуктивність діяльності майбутнього вчителя початкових класів забезпечує 
його особистісно-професійне зростання. Вступивши до ЗВО, студента змінює свою соціальну роль, а також, 
відповідно, функції, діяльність, суспільні стосунки тощо. Означене передбачає активізацію особистих 
ресурсів та здібностей здобувач освіти, що є каталізатором для переоцінки більшості сформованих ціннос-
тей враховуючи професійну специфіку. Цей процес має досить важливий соціально-етичний і духовний 
потенціал, реалізація якого гарантує сформовані професійні цінності майбутніх учителів початкової школи. 

Наявні педагогічні цінності майбутнього вчителя початкової школи – це орієнтир практично усіх сфер 
його активності та діяльності. Варто зауважити, що формування педагогічних ціннісних орієнтацій, як 
і будь-яких інших, не відбувається спонтанно. Рівень суб’єктивації педагогічних цінностей є індикатором як 
особистісного, так і професійного зростання педагога. Лише за умови відповідності професійного станов-
лення особистості та її провідних цінностей можна забезпечити єдність розвитку особистості та професій-
ного вдосконалення. 

Підсумовуючи означене вище, припускаємо, що суть формування педагогічних цінностей – це транс-
формація структурних складових частин професіоналізму як суспільно значущих цінностей в особистісні 
та забезпечення їх реалізації у діяльності. Цінності, маючи особистісну значущість, відіграють роль вну-
трішніх регуляторів діяльності вчителя початкової школи. Отже, ціннісне ставлення є найвищим рівнем 
відношення вчителя до власної професійної діяльності.

Процес формування педагогічних цінностей майбутніх учителів початкової школи слід розпочинати 
з моменту адаптації студентів до нового освітнього середовища. Ймовірний інтерес та бажання отримання 
знань із метою успішного оволодіння майбутньою професією та утвердження у своєму виборі стане почат-
ком ціннісного ставлення до педагогічної діяльності. Подальший розвиток формування ціннісного ставлення 
до майбутнього вчителювання укорінюється у структурі інтересів до обраної сфери діяльності, сприйма-
ється особистістю як настанова до професійної та особистісної діяльності під час забезпечення активних дій 
з набуття досвіду педагогічної діяльності (практичні, семінарські, лабораторні заняття та педагогічна прак-
тика), що забезпечує основні зміни, переоцінку та асиміляцію системи особистих і професійних цінностей 
та орієнтацій. А вивчення передового педагогічного досвіду спонукає здобувачів освіти до прийняття образу 
успішних, авторитетних педагогів як орієнтиру життєвої та професійної діяльності. 

Процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи необхідно збагатити інтерактив-
ними методами навчання, які будуть інформаційно насиченими, сприятимуть отриманню практично-профе-
сійного досвіду та будуть емоційно забарвленими. Емотивний компонент професійних ціннісних орієнтацій 
учителя охоплює емоційні оцінки власних професійних позицій, переживання їх значущості, позитивне емо-
ційно оцінне ставлення до професійної діяльності, тобто емоційне прийняття професійних ціннісних орі-
єнтацій [6]. Комплекс методів навчання має забезпечити прагнення здобувачів освіти до отримання досвіду 



172

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

педагогічної діяльності креативного характеру, застосування отриманих знань, умінь та навичок практично-
професійної діяльності, усвідомлення необхідності вдосконалення власної компетентності як перспективи 
самоствердження та самореалізації і, зрештою, стати висококваліфікованим, компетентним фахівцем.

Висновки. Отже, можемо стверджувати, що концептуальні основи професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи на сучасному етапі розвитку професійної освіти мають враховувати аксіоло-
гічний аспект як обов’язкову умову становлення гуманістичної парадигми освіти. Активізація ціннісного 
спрямовання професійної підготовки здобувачів освіти зумовлює перетворення загальнолюдських, гуманіс-
тичних, національних цінностей у суб’єктивно значущі, стійкі життєві орієнтири.

Розвиток аксіологічного потенціалу особистості майбутнього вчителя початкової школи, формування сис-
теми його ціннісних орієнтацій і установок є одним з основних завдань вищого педагогічної освіти сьогодні.
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Pavlova O. H. Axiological fundamentals of professional training of future primary school teachers
The article is devoted to substantiating the role of axiological bases of professional training of future primary school 

teachers. The urgency of the problem of axiologization of professional pedagogical training of future primary school teachers, 
which is due to the contradictions of the educational process, is determined. It is noted that the development of conceptual 
aspects of professional pedagogical training must take into account the axiological elements of the formation of the personality 
of the future primary school teacher and the values that will ensure the formation of values in pedagogical activities. Differ-
ent interpretations of the concept of «axiology» and «values» are analyzed, attention is focused on the fact that the axiolog-
ical determinants of professional training of future primary school teachers include two main groups of values : educational 
and pedagogical. It is emphasized that pedagogical values play the role of emotionally assimilated internal regulator of activity, 
which determines the worldview, content and qualitative characteristics of pedagogical activity. It is noted that the axiological 
determinants of professional training of future primary school teachers include two main groups of values and characterized 
them. The importance of creating appropriate conditions for changing the consciousness of students, forming their professional 
worldview, building a value hierarchy that would meet professional requirements, universal and national values is described. 
The purposefulness of the process of formation of pedagogical value orientations and the dependence of professional develop-
ment of the individual and his leading values, which ensures the unity of personal development and professional development, 
are noted. The main aspects of formation of pedagogical values in the process of professional education are described. It is 
stated that the development of the axiological potential of the personality of the future primary school teacher, the formation 
of a system of its value orientations and attitudes is one of the main tasks of higher pedagogical education today.

Key words: axiology, values, value orientations, pedagogical values, professional training, future primary school teachers.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТІВ  
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Для реалізації євроінтеграційних прагнень України важливе значення у системі військової освіти Збройних Сил 
України надається покращенню якості мовної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів. Ключо-
вою складовою частиною такої підготовки є підвищення ефективності вивчення майбутніми офіцерами англійської 
мови – домінуючої мови міжнародного спілкування. Наявні на практиці протиріччя між вимогами до володіння кур-
сантами англійською мовою та недостатнім рівнем мовленнєвої компетенції значної кількості випускників вищих 
військових навчальних закладів Збройних Сил України потребують покращення змісту мовної підготовки майбутніх 
українських офіцерів. 

У статті на прикладі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розглянуто 
напрями удосконалення мовної підготовки курсантів Збройних Сил України. Досліджено основні проблемні питання 
з вивчення майбутніми українськими офіцерами англійської мови, їх головні причини та шляхи вирішення. За результа-
тами аналізу передового досвіду організації мовної підготовки у вітчизняних та зарубіжних вищих військових навчаль-
них закладах розроблено рекомендації щодо подальшого удосконалення мовної підготовки курсантів Збройних Сил 
України, підвищення їх мовленнєвої компетенції з англійської мови. Насамперед це стосується покращення науково-
методичного та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки курсантів; підвищення професійної компе-
тентності науково-педагогічних працівників, що викладають англійську мову для майбутніх офіцерів; впровадження 
інноваційних форм навчання для мотивації навчальної діяльності курсантів.

Результати даного дослідження мають практичне значення для вдосконалення мовної підготовки курсан-
тів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та підвищення рівня їх мовленнєвої компетенції 
з англійської мови.

Ключові слова: курсант, майбутній офіцер, вищий військовий навчальний заклад, мовна підготовка, англійська 
мова, мовленнєва компетенція.

Останніми роками, в умовах протистояння збройній агресії Російської Федерації, значно розширилося 
та активізувалося військове співробітництво України з іншими країнами і, насамперед, із членами Північно-
атлантичного Альянсу. Постійна участь Збройних Сил (ЗС) України в операціях з підтримання миру та без-
пеки, переорієнтація підготовки військ за стандартами НАТО, розширення міжнародних контактів потребу-
ють належного рівня володіння особовим складом іноземними мовами [1, с. 1]. Тому у системі військової 
освіти ЗС України важливе значення надається вивченню курсантами вищих військових навчальних закла-
дів (ВВНЗ) англійської мови – домінуючої мови міжнародного спілкування. 

Необхідність удосконалення мовної підготовки (МП) українських військовослужбовців обґрунтовано 
в «Основних засадах мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України» (далі – 
Основні засади) [1]. У цьому документі також визначено сучасну систему поглядів щодо підвищення ефек-
тивності вивчення ІМ у ЗС України, сформульовано стратегію дій. Завдання підвищення якості МП кур-
сантів, досягнення майбутніми офіцерами відповідного професійного рівня володіння англійською мовою 
є вельми складними і потребують застосування інтегрованих підходів для розв’язання існуючих проблем. 
Важливо серед таких проблем виокремити основні, визначити їх головні причини та шляхи вирішення.

Проблемним питанням щодо реформування та удосконалення мовної підготовки курсантів ВВНЗ при-
свячено низку наукових публікацій, авторами яких є Канова Л. П. [2], Чирва А. В. [3], Щерба О. В. [4; 5], 
Єфімова О. М. [6; 7], Захарова Л. О. [8], Нечипорук Н. Л. [9], Ковальчук І. С.[10] та інші. 

Так, Л. П. Канова [2] досліджує головні аспекти МП курсантів, визначає основні форми та методи 
навчання, аналізує методику формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів. Осо-
бливу увагу приділяє самостійній роботі курсантів як одній з ключових форм навчання іноземної мови.

Науковець А. В. Чирва у роботі [3] визначає основні підходи щодо підвищення рівня мовної підготовки 
курсантів ВВНЗ, обґрунтовує шляхи підвищення ефективності викладання іноземних мов. Також пропози-
ції щодо вирішення проблемних питань для удосконалення МП майбутніх офіцерів, зокрема застосування 
інноваційних методик викладання англійської мови та впровадження інтенсивного методу вивчення ІМ 
у педагогічну діяльність, надає Щерба О. В. [4; 5].

О. М. Єфімова [6; 7] аналізує ключові питання покращення мовної підготовки майбутніх військових 
фахівців та спроможності мотиваційних ресурсів навчальної діяльності для підвищення мовленнєвих ком-
петенцій курсантів, обґрунтовує актуальність використання творчих, інтерактивних, проективних та інно-
ваційних методик.

Л. О. Захарова [8] та Н. Л. Нечипорук [9] розглядають основні аспекти мотивації мовної підготовки 
курсантів, визначають мотиваційні ресурси формування їх професійної іншомовної компетентності. 
Зокрема, у своєму дослідженні Л. О. Захарова особливу увагу приділяє основним чинникам, що фор-
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мують мотивацію до вивчення англійської мови, здійснює їх кількісний і якісний аналіз. Крім того, нею 
окреслено можливі шляхи педагогічного впливу на формування мотивації з метою оптимізації навчання 
курсантів англійської мови.

У своїй науковій роботі І. С. Ковальчук [10] досліджує проблеми формування професійно-комунікатив-
ної компетентності курсантів, яка має забезпечувати можливість активного міжнаціонального спілкування 
майбутніх офіцерів в умовах їхньої професійної діяльності та є невід’ємним компонентом їх професійної 
компетентності.

Л. М. Семененко, І. О. Целіщев, М. О. Поливода [11] аналізують еволюцію методичних підходів викла-
дання ІМ у ВВНЗ, визначають їх особливості та ефективність із використанням експертних методів.

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що в складних умовах сьогодення, які насамперед 
пов’язані зі збройним конфліктом на сході України, практичне вирішення проблеми покращення якості МП 
курсантів, формування та підвищення їх мовленнєвих компетенцій з англійської мови є надзвичайно акту-
альним і одним із ключових напрямів військової освіти. 

Мета статті – проаналізувати передовий досвід організації МП у ВВНЗ, дослідити основні проблемні 
питання вивчення майбутніми офіцерами англійської мови, розробити пропозиції для подальшого удоскона-
лення МП курсантів і підвищення їх мовленнєвої компетенції з англійської мови.

Зміст МП військовослужбовців під час здобуття військової освіти у ВВНЗ передбачає реалізацію комп-
лексу узгоджених між собою планувальних, організаційних, навчально-методичних і наукових заходів, 
спрямованих на опанування курсантами відповідного цільового рівня володіння іноземними мовами для 
забезпечення їх ефективного спілкування у військово-професійній сфері [1, с. 6; 7, с. 37; 10, с. 19–24]. Наявні 
на практиці протиріччя між сучасними об’єктивно високими вимогами до володіння майбутніми офіце-
рами англійською мовою та недостатнім рівнем мовленнєвої компетенції значної кількості випускників 
ВВНЗ потребують подальшого удосконалення змісту МП. Насамперед це стосується покращення науково-
методичного та навчально-методичного забезпечення МП курсантів; підвищення професійної компетент-
ності науково-педагогічних працівників (НПП); впровадження інноваційних форм навчання для мотивації 
навчальної діяльності курсантів [1, с. 8–12; 3, с. 202–207; 11, с. 2–6]. 

Згідно з Основними засадами головною метою вивчення курсантами англійської мови є розвиток 
і вдосконалення їх мовленнєвих вмінь та навичок у військово-професійній сфері відповідно до вимог 
мовного стандарту НАТО СТАНАГ 6001 [1, с. 6]. Одне із ключових завдань для ВВНЗ – до 2030 року 
забезпечити досягнення випускниками цільових рівнів МП не нижче стандартизованого мовленнєвого 
рівня СМР 2 [1, с. 13]. 

У цьому контексті необхідно враховувати низку важливих чинників, серед яких те, що на ефективність 
реалізації вищенаведеної мети значний вплив має вступний рівень володіння абітурієнтами англійською 
мовою. Оскільки існує чітко виражений зв'язок між структурою, змістом і обсягом МП та досягненням май-
бутніми офіцерами визначених цільових рівнів володіння ІМ. За результатами проведених наукових дослі-
джень в Основних засадах визначено, що для опанування мовленнєвого рівня СМР 2 навчальні програми 
курсу МП мають передбачати обсяг не менше 500 академічних годин навчальних занять, якщо вступний 
рівень СМР 0, та 1000 годин – для вступного рівня СМР 1 [1, с. 34]. Вирішити вказану проблему пропо-
нується за декількома напрямами. Перш за все, рекомендується ввести відповідні зміни у правила прийому 
до ВВНЗ щодо вимог вступного рівня володіння абітурієнтами англійською мовою не нижче СМР 1 або ж 
за певних умов не нижче СМР 0+ із визначених видів мовленнєвої діяльності. Також доцільним є визна-
чення співвіднесення результатів сертифікатів ЗНО за шкалою стандартизованих мовленнєвих рівнів згідно 
з вимогами СТАНАГ 6001. Враховуючи різні підходи у розробленні вказаних систем оцінювання рівня воло-
діння англійською мовою, це складне науково-практичне завдання, що потребує залучення відповідних екс-
пертів та значних ресурсів. Крім того, пропонується проведення обов’язкових вступних іспитів з іноземної 
(англійської) мови за вимогами СТАНАГ 6001 для відповідних категорій абітурієнтів.

Відповідно до Основних засад у рамках удосконалення науково-методичного забезпечення МП у ВВНЗ 
мають бути розроблені нові програми вивчення ІМ та здійснено на їх перехід до 2030 року. Для виконання 
даного завдання в Національній академії сухопутних військ (далі – Академія) було вивчено відповідні 
керівні документи та результати науково-практичних досліджень із зазначеної проблематики. Зокрема, 
були проаналізовані типові моделі організації МП у ВВНЗ України. Щоб урахувати міжпредметні зв’язки 
з іншими професійними дисциплінами, забезпечити професійне опанування курсантами ІМ, до формування 
вищенаведених програм за спеціалізацію курсантів були залучені фахові спеціалісти. Під час опрацювання 
вказаних програм особливу увагу було приділено формуванню їхнього лінгвістичного та психологічного 
змісту, розробленню належного методичного забезпечення вивченню ІМ [7, с. 37; 13, с. 2–6]. 

Сьогодні в Академії реалізується поступовий перехід на нові програми навчання ІМ із застосуванням різ-
них моделей організації МП залежно від року навчання, рівня вищої освіти та форми здобуття освіти. Так, 
наприклад, для військових фахівців Академії 2020 року вступу, що навчаються за освітньо-професійними 
програмами підготовки першого рівня вищої освіти, сплановано курс МП (рис. 1), який містить:

1) курс загальної мовної підготовки, у межах якого вивчається обов’язкова (нормативна) навчальна дис-
ципліна Іноземна мова» (ІМ) обсягом 90 годин (з них 60 годин практичних занять);
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2) курс спеціальної мовної підготовки, що включає дві варіативні складові частини: «Військово-спе-
ціальна мовна підготовка» (ВСМП) або «Іноземна мова за професійним спрямуванням»(ІМПС) обсягом 
600 годин (з них 380 годин практичних занять).

 
Рис. 1. Узагальнена схема організації мовної підготовки військових фахівців Національної академії  

сухопутних військ першого рівня вищої освіти

Порівняно з попередніми програмами основними відмінностями нових програм є збільшення обсягу 
МП до 690 годин, а також суттєві зміни у її змісті, що спрямовані на досягнення курсантами відповідного 
цільового рівня володіння англійською мовою. 

Також у рамках удосконалення науково-методичного забезпечення МП курсантів в Академії розпочато 
розроблення відповідних навчально-методичних матеріалів, зокрема підручників та посібників із вивчення 
англійської мови. Дана робота виконується з урахуванням вимог законодавства, спеціальностей військо-
вих фахівців, специфіки їх підготовки. При цьому акцент зроблено на використанні автентичних матеріалів 
англійською мовою, включаючи керівні документи збройних сил країн-членів НАТО.

Одним із основних складових забезпечення належної якості МП курсантів є цілеспрямована педагогічна 
діяльність НПП, ефективність якої залежить від багатьох чинників. Серед них – рівень професійної та методич-
ної підготовки НПП; врахування особистісних характеристик курсантів; гнучкість та варіативність у вивченні 
ІМ; створення режиму творчої діяльності курсантів; забезпечення адекватного мотиваційного підтексту навчання 
тощо [6, с. 125]. Результати проведених досліджень щодо еволюції методичних підходів викладання іноземних 
мов у ВВНЗ та порівняльного оцінювання їх ефективності свідчать про те, що неможливо збудувати дієву сис-
тему вивчення курсантами англійської мови за єдиним стандартизованим підходом до навчання з використанням 
методичних основ однобічного направлення [11, с. 1–7]. Також автори публікацій [3, с. 6; 7, с. 11] обґрунтовують 
необхідність відмови від уніфікованих моделей навчання, підтверджують важливість застосування професійно-
рольового та ігрового спілкування курсантів [7, с. 38]. Тому для НПП важливим є вміння поєднувати різні сучасні 
технології навчання англійській мові, застосовувати творчі форми навчальної діяльності. 

Відповідно це потребує належної професійної компетенції НПП, впровадження централізованої системи 
підвищення їх кваліфікації, насамперед із методики викладання іноземної мови [1, с. 5–11]. На сьогодні НПП 
повинні не тільки досконало володіти різними технологіями навчання ІМ, але і знати для кого, за яких умов 
та обмежень їх застосовувати, розуміти сенс і природу закономірностей, що покладені в основу цих техно-
логій. Поза тим переважна більшість НПП мають «цивільну освіту» і не мають військового досвіду. Тому 
для ефективного викладання ними ІМ для курсантів надзвичайно важливо, щоб ці працівники мали певний 
мінімум знань про військову справу та професійну діяльність майбутніх офіцерів. За вказаним напрямом 
в Академії було оновлено зміст професійної та методичної підготовки НПП, що викладають англійську 
мову. Зокрема, було організовано проведення на постійній основі курсів підвищення кваліфікації НПП із 
залученням фахівців Академії, а також інших вітчизняних та іноземних науково-навчальних установ. Серед 
вказаних курсів у 2020 році в Академії варто виокремити проведення занять щодо вивчення військової 
справи на базі кафедри тактики та англомовний термінологічний курс із військової і миротворчої тематики.

Також для вивчення та поширення передового досвіду викладання англійської мови у ВВНЗ важливим 
є [1, с. 7–12; 12]:

1) продовження практики мовної та фахової підготовки НПП як в Україні, так і за кордоном за відповід-
ними програмами НАТО та країн-партнерів, зокрема в рамках реалізації Програми НАТО «Удосконалення 
військової освіти» (DЕЕР) [13];
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2) забезпечення регулярної участі представників ВВНЗ у міжнародних заходах із мовної підготовки вій-
ськовослужбовців, обміну досвідом з організації навчання іноземних мовам.

Мовна підготовка курсантів не має обмежуватися тільки аудиторним навчанням, використанням тих чи 
інших організаційних форм. Так, наприклад, в Академії, крім традиційних факультативних курсів з англій-
ської мови, по четвергах запроваджено практику діяльності гуртка «Speaking club» із залученням носіїв 
мови, щосуботи організовано проведення «Дня застосування англійської мови у повсякденній діяльності 
Академії («Command English Day»). У рамках створення позааудиторного англомовного середовища, подо-
лання «мовного бар’єру», так само пропонуються інші організаційні форми, зокрема використання англій-
ської мови під час викладання окремих навчальних дисциплін, проведення курсантами обов’язкових періо-
дичних інформаційних повідомлень (презентацій) тощо [1, с. 12].

Важливими напрямами вдосконалення МП курсантів, підвищення їхньої мовленнєвої компетенції 
з англійської мови також є [1, с. 5–12]:

1) подальше вдосконалення наукового та навчально-методичного забезпечення матеріально-технічного, 
ресурсного забезпечення МП курсантів, зокрема організація інтенсивного цільового використання мовних 
лабораторій, облаштування спеціалізованих класів самостійної МП курсантів;

2) розроблення аудиторних та позааудиторних мовних курсів із застосуванням різних форм дистанцій-
ного навчання, що базуються на новітніх інформаційно-комп’ютерних технологіях; 

3) створення та впровадження системи централізованого інформаційного забезпечення самостійної МП 
курсантів із використанням інформаційних технологій тощо.

Висновки. Ключовою складовою частиною мовної підготовки курсантів вищих військових навчальних 
закладів Збройних Сил України є підвищення ефективності вивчення майбутніми офіцерами англійської 
мови – домінуючої мови міжнародного спілкування. Наявні на практиці протиріччя між вимогами до воло-
діння курсантами англійською мовою та недостатнім рівнем мовленнєвої компетенції значної кількості 
випускників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України потребують покращення змісту 
мовної підготовки майбутніх українських офіцерів. 

У статті досліджено основні проблемні питання з вивчення майбутніми українськими офіцерами англій-
ської мови, їх головні причини та шляхи вирішення. За результатами аналізу передового досвіду організації 
мовної підготовки у вітчизняних та зарубіжних вищих військових навчальних закладах розроблено реко-
мендації щодо подальшого удосконалення мовної підготовки курсантів Збройних Сил України, підвищення 
їх мовленнєвої компетенції з англійської мови. Насамперед це стосується покращення науково-методичного 
та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки курсантів; підвищення професійної компетент-
ності науково-педагогічних працівників, що викладають англійську мову для майбутніх офіцерів; впрова-
дження інноваційних форм навчання для мотивації навчальної діяльності курсантів.
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Pashchuk Yu. M., Kamentsev D. S., Pasichnyk S. M., Serhiienko T. M. Problems of teaching English to cadets in 
high military education institutions

In order to implement Ukraine's intent for European integration it is important to improve the quality of cadets’ English lan-
guage training in the system of the Ukraininan higher military education. In practice, the contradictions between the required 
level of proficiency in English for future officers and insufficient English language skills of a considerable number of graduates 
from the Ukraininan higher military educational institutions require improving of cadets’ language training. The aim of this 
article is to analyze the best practices of cadets’ language training in the higher military education, to explore the main issues in 
the learning the Military English as a part of the Educational Program of the Ukrainian cadets, to develop proposals for further 
perfecting of future officers’ language training and improving cadets’ proficiency in English.

Based on the analysis of the best practices in cadets’ language training, the ways of its further perfecting as well as improv-
ing the Ukraininan cadets’ proficiency in English are proposed. The article considers the main aspects for perfecting scientif-
ic-methodical and educational-methodical support of cadets’ language training; improving training and professional develop-
ment for the academic staff; introducing of innovative forms of education to motivate the cadet’s learning activities. The results 
of research have practical significance for perfecting of cadets’ language training in the Ukraininan higher military educational 
institutions and improving future officers’ proficiency in English.

The paper presents main directions for further research pertaining to studying and solving of problems with improvement 
of the English language training for the Ukrainian officers that attend foreign language courses and for doctoral students or 
Ph.D. candidates that study doctoral programs in the Ukraininan higher military educational institutions. 

Key words: cadet, future officer, higher military educational institution, language training, English; language proficiency.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті висвітлено філософські, педагогічні, психологічні погляди на процес формування в майбутніх фахівців зі спеці-
альної освіти готовності до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної групи. Зазначено, що для успіш-
ної діяльності в умовах інклюзивних груп майбутній вихователь повинен оволодіти певною сукупністю спеціальних знань 
та вмінь. Необхідно виховувати в собі позитивні особистісні якості фасилітатора, насамперед толерантність і емпатій-
ність. Методологічним підґрунтям концепції підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в умовах інклюзивної 
групи дошкільного навчального закладу виступає принцип студентоцентризму та гуманізму; компетентнісний, аксіологіч-
ний, особистісно-орієнтований, культурологічний, діяльнісний підходи. А сформованість компетенцій, означена в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці виступає показником сформованості вищезазначеної готовності. Педагогічними умовами 
забезпечення підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзії є: 1) акту-
алізація аксіологічного аспекту в підготовці майбутніх вихователів педагогів до роботи з дітьми, які мають порушення 
психофізичного розвитку; 2) спрямування позааудиторної роботи студентів на формування в них готовності до створення 
педагогічно комфортного виховного середовища в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу (інклюзивне освітнє 
середовище розглядається як осередок толерантності та поваги до дітей з особливими освітніми потребами в межах 
закладів дошкільної освіти); 3) розвиток професійно-особистісних умінь, зокрема толерантності і творчого підходу до 
вирішення педагогічних проблем, пов’язаних особливостями психофізичного розвитку дітей дошкільного віку.

Критеріями готовності майбутніх вихователів до розвитку дітей з особливими освітніми потребами в закладі 
дошкільної освіти в контексті нашого дослідження вважаємо: мотиваційно-ціннісний, когнітивний; креативно-діяль-
нісний, комунікативний, рефлексивний. Кожен із них вимірюється за двома показниками.

Ключові слова: готовність до професійної діяльності, діти з особливими освітніми потребами, дошкільний 
навчальний заклад, інклюзія, педагог, розвиток, спеціальна освіта, фахівець, формування. 

Професія педагога, особливо в галузі спеціальної освіти, вимагає всебічних знань, безмежної душев-
ної щедрості, любові до дітей, бо його професійна діяльність – особлива, специфічна, що пояснюється 
віком й особливостями фізичного та психічного розвитку вихованців, оскільки це – свого роду втручання 
у внутрішній світ дитини, а особливо, якщо мова йде про дітей, які мають особливі освітні потреби. Умови 
сучасного суспільства детермінують повагу до людського розмаїття, встановлення принципів солідарності 
та безпеки, що забезпечує захист та повне інтегрування в соціум усіх верств населення, перш за все – осіб 
з обмеженими психічними чи фізичними можливостями. Це зумовлено визначенням головної мети соціаль-
ного розвитку – створення «суспільства для всіх». 

Актуальність порушеної у статті проблеми підкреслюється не лише суспільним запитом на висококва-
ліфікованих компетентних вихователів і логопедів, але й необхідністю вироблення концепції формування 
їхньої готовності до роботи з дітьми інклюзивної групи дошкільного навчального закладу. Теоретична зна-
чущість і недостатня розробленість цієї проблеми визначили тему статті, а її метою стало висвітлення філо-
софських, педагогічних, психологічних поглядів на процес формування у майбутніх фахівців зі спеціальної 
освіти готовності до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної групи.

У сучасному світі дедалі більше розвивається інклюзивна модель освіти – модель, пов’язана з дотри-
манням прав людини, а в межах нашого дослідження – дитини. Інклюзивна освіта базується на соціальній 
моделі розуміння інвалідності, яка на противагу медичній моделі, розглядає ваду здоров`я як соціальну про-
блему, а не як характеристику особистості, оскільки ця проблема зумовлена непристосованістю оточення, 
включаючи ставлення до людей з особливими потребами. 

Питанням інклюзивної освіти присвячено наукові розвідки багатьох вітчизняних учених (В. Бондар, 
О. Мартинчук, В. Синьов, О. Хохліна та інші) і зарубіжних дослідників (Д. Барбер, Т. Лорман, Т. Міттлер 
та інші).

Проблему психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізич-
ного розвитку вивчали Е. Джордан, Т. Лещинська, М. Малофєєв та інші. Вчені підкреслюють значущість 
вчасного надання корекційно-реабілітаційної допомоги й соціальної підтримки таким дітям, а також ефек-
тивного психолого-педагогічного супроводу цього процесу.

Ідеї дослідження ґрунтуються на положеннях нормативно-правових документів: Конституції України; 
Законах України: «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про дошкільну освіту; Конвенції ООН «Про права 
дитини», «Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю», Наказі Міністерства освіти і науки України від 
«Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання», Постанові Кабінету Міністрів України 
«Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», Листі МОН України 
«Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» тощо.
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У філософії концепція (лат. сonception – розуміння, система) тлумачиться як теоретико-методологічний 
феномен, що поєднує систему поглядів на певне явище і процеси та їхнє розуміння [4]; як система доказів 
певного положення, система поглядів на те чи інше явище [1]. 

Концепція в педагогіці трактується як система поглядів на те чи інше педагогічне явище, процес, спосіб 
розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; як провідна ідея педагогічної теорії [2, с. 177]. 
Загалом це – сукупність принципів, які визначають напрям розвитку і способи вирішення поставлених 
завдань у межах тієї чи іншої діяльності, а в межах нашого дослідження – професійної діяльності фахівця 
в галузі спеціальної педагогіки.

Структурними компонентами концепції є: основна ідея, загальні положення, принципи, методологічні 
засади і цілісне уявлення про предмет концепції, напрями розвитку і способи вирішення поставлених 
завдань у межах того чи іншого виду діяльності [7].

Методологічним підґрунтям концепції підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в умовах 
інклюзивної групи дошкільного навчального закладу виступає принцип студентоцентризму та гуманізму, 
а також компетентнісний, аксіологічний, особистісно-орієнтований, культурологічний, діяльнісний підходи. 
А сформованість компетенцій, означена в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, виступає показником 
сформованості вищезазначеної готовності.

Компетентнісна модель майбутнього фахівця в галузі спеціальної освіти – це «описова характеристика 
випускника закладу вищої освіти у вигляді показників, що відображають ідеальний комплекс компетен-
цій і особистісних якостей», які визначають його готовність до фахової діяльності в умовах інклюзивного 
освітнього середовища, oj дозволяє окреслити галузь, коло функцій і професійних завдань, виконання яких 
знаходиться у сфері його професійно-педагогічної компетентності» [9, с. 119].

Як зауважує О. Мартинчук, основами концептуальних підходів до підготовки студентів спеціальності 
«Спеціальна освіта» є: 1) розвиток соціальної моделі ставлення суспільства до осіб з інвалідністю; 2) розви-
ток соціально-інклюзивної моделі в освіті; 3) інституціональний період розвитку інклюзивної педагогіки як 
науки про освіту дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі [5, с. 49].

Інклюзивна освіта – це: 1) соціокультурний феномен та процес, що трансформує культуру, політику і прак-
тику у всіх навчальних середовищах для врахування відмінних потреб учнів, зобов’язує усувати бар’єри, які 
перешкоджають такій можливості; 2) система різноманітних закладів освіти, які надають освітні послуги 
для дітей з особливими освітніми потребами; 3) соціальний інститут, що впливає на стан свідомості суспіль-
ства; 4) є цінністю: державною, суспільною, особистісною [5, с. 50]; це – діяльність, яка відбувається в різ-
них ситуаціях взаємодії педагога й вихованців у процесі психолого-педагогічного та соціального супроводу 
їхньої навчальної, ігрової, трудової, дозвільної й інших видів активності і спілкування з метою розвитку 
особистості чи окремих індивідуальних якостей кожного члена групи, у складі яких є діти з особливими 
освітніми потребами [3].

Система професійної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в умовах інклю-
зивного освітнього середовища почала формуватися лише в кінці ХХ ст. Для успішної діяльності в умовах 
інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти майбутній вихователь повинен оволодіти певною сукуп-
ністю спеціальних знань та вмінь, виховувати в собі позитивні особистісні якості фасилітатора, насамперед, 
толерантність і емпатійність. Єдність та взаємодія їх є передумовою ефективної реалізації професійних 
функцій вихователя дошкільного закладу, серед яких виокремлюють: 

1) гностично-дослідницьку, що має на меті вивчення індивідуально особистісних особливостей дітей; 
збір і аналіз фактів їхньої поведінки, встановлення причин і наслідків учинків вихованців; проектування 
розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу загалом тощо; 

2) виховну, що реалізується в розробленні та здійсненні змісту виховання і навчання, відборі нових форм 
і методів щодо виховання дітей з особливими потребами; 

3) організаційну, спрямовану на організацію педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі; 
використання нових форм, що забезпечують ефективний розвиток усіх дітей, зокрема тих, які мають осо-
бливі потреби; 

4) діагностичну, що полягає у визначенні рівня розвитку дітей, зокрема з особливими потребами, ефек-
тивності власної педагогічної роботи та її відповідності потребам дітей з обмеженими можливостями згідно 
з ситуацією; використанні методик корекції, спрямованих на розвиток усіх дітей інклюзивної групи; 

5) координуючу, що забезпечує єдність роботи дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо визначення 
завдань освітньо-виховної роботи з дітьми і батьками на основі диференційованого підходу. 

Спеціальний педагог – це «педагог, який має фахову освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», педагог 
підтримки освітнього процесу в інклюзивному закладі освіти, педагог, здатний здійснювати педагогічний 
супровід дітей з особливими освітніми потребами з незначними функціональними порушеннями в інклю-
зивному освітньому середовищі» [5, с. 50].

У цьому контексті важливо окреслити ключові ознаки освітнього середовища професійної підготовки: 
педагогічно організована система умов, які забезпечують активну взаємодію суб’єктів освітнього простору 
вищого закладу освіти з метою особистісного розвитку майбутнього фахівця та формування його готовності 
до професійної діяльності; можливості освітнього середовища фахової підготовки забезпечуються розви-
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тком освітнього простору вищого закладу освіти і активною, творчою діяльністю та розвитком суб’єктів 
взаємодії – викладачів і студентів [12]. 

Готовність фахівця в галузі спеціальної освіти до діяльності в умовах інклюзії – це комплексна характе-
ристика, яка охоплює усвідомленість професійного призначення та соціальної ролі, особистісна спрямова-
ність на успіх у професійній діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами, спеціальні технології 
і методики педагогічної дії в інклюзивному освітньому середовищі.

Професійна компетентність спеціального педагога у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими 
освітніми потребами – це «динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цін-
ностей, інших особистих якостей, що визначає здатність фахівця успішно проводити професійну діяльність 
в умовах інклюзивного освітнього середовища; інтегроване поняття, що включає: світоглядні позиції педа-
гога як базисну основу розвитку всіх компонентів професіоналізму, глибоку обізнаність і практичні уміння 
в галузі інклюзивного навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, розвинені профе-
сійно-значущі якості» [5, с. 50].

Професійна освіта – це не тільки підготовка студентів до професійного життя, але саме життя. Навчання 
майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в сучасних умовах повинно мати творчий характер і бути спря-
мованим на успішну професійну самореалізацію кожного учасника педагогічного процесу, а оволодіння 
стандартом освіти – це лише умова життєвого і професійного самовизначення студентів. Формування готов-
ності до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної групи – особливий тип змін, який 
пов’язаний зі структурним і функціональним оновленням діяльності того, хто навчається, перетворення її 
в дещо нове, більш досконале, виражене в нових результатах праці. Педагогізація та гуманізація професій-
ної підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти, створення розгалуженої системи активного 
самовираження є основою процесу формування їхньої готовності до професійної діяльності. 

Вченими виокремлюється чотири аспекти вивчення особистості: індивідуально-психологічний, соці-
ально-психологічний, діяльнісний та генетичний [6, с. 102]. 

Серед характерних рис особистості фахівця-педагога виокремлюють: ініціативність – (франц. Initia-
tive, від лат. Initium – початок) – морально-психологічна риса особистості яка характеризується здатністю 
і схильністю до активних і самостійних дій [2, с. 145]. толерантність, яка передбачає прагнення досягти 
взаєморозуміння і злагоди різних установок, орієнтацій і мотивів, не вдаючись до насилля і примусовості, 
до подавлення людської гідності, а використовуючи гуманні, соціально-позитивні способи й засоби взаємо-
дії між людьми: діалог, перемовини (переговори), порозуміння, партнерство, взаємодопомога, співробітни-
цтво... Толерантність слугує важливим компонентом (складовою) творчої соціальної взаємодії [10].

Засоби розвитку готовності майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до роботи з дітьми інклюзивної 
групи дошкільного навчального закладу випливають із необхідних для цього умов: наявність інтенсивної 
пошукової інформації; достатній рівень освіти та інтелекту; розвиток пізнавальної активності; зниження 
регламентованості поведінки студентів у навчальному процесі; розвиток самостійності; поступове усунення 
зразків регламентованої діяльності; наявність зразків творчої поведінки; соціальна підтримка. Виходячи 
з вищезазначених умов, Л. Столяренко, наприклад, пропонує використовувати такі засоби розвитку про-
фесійних здібностей студента: формування інтересу до матеріалу, що вивчається, мотивація навчальної 
діяльності; діяльність за заданим зразком при системному підході до навчального матеріалу, розв’язування 
завдань, вирішення завдань конвергентного типу; поширення використання активних методів навчання, 
перехід до дидактичних технологій продуктивного типу; введення навчальних предметів, їх модулів за 
обранням, право обирати навчальні завдання та формувати їх для себе, перехід від організації до управ-
ління навчальним процесом; завдання на перенесення знань у нову ситуацію, на розробку нових алгоритмів 
діяльності, перехід до задач та завдань конвергентного типу; демонстрація творчої поведінки педагогами 
та студентами, педагогічна та технічна творчість; організація семінарів, дискусій, конференцій. 

Педагогічними умовами забезпечення підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до професій-
ної діяльності в умовах інклюзії вважаємо такі: 1) актуалізація аксіологічного аспекту в підготовці майбутніх 
вихователів педагогів до роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку; 2) спрямування 
позааудиторної роботи студентів на формування в них готовності до створення педагогічно комфортного 
виховного середовища в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу (інклюзивне освітнє середо-
вище розглядається як осередок толерантності та поваги до дітей з особливими освітніми потребами в межах 
закладів дошкільної освіти; успішність реалізації інклюзії залежить від рівня підготовки вихователів, здат-
них до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби); 3) розвиток професійно-особистісних умінь, 
зокрема толерантності і творчого підходу до вирішення педагогічних проблем, пов’язаних особливостями 
психофізичного розвитку дітей дошкільного віку.

Критеріями готовності майбутніх вихователів до розвитку дітей з особливими освітніми потребами 
в закладі дошкільної освіти в контексті нашого дослідження вважаємо: мотиваційно-ціннісний, когнітивний; 
креативно-діяльнісний, комунікативний, рефлексивний. 

Кожен із критеріїв у межах нашого дослідження вимірюється за двома показниками: показники моти-
ваційно-ціннісного критерію: 1) сформованість внутрішніх мотивів студентів до роботи з дітьми з особли-
вими потребами; 2) розуміння професійно-ціннісних орієнтацій педагога, визнання цінності особистості 
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дитини незалежно від її порушення – діагностували шляхом анкетування; показники когнітивного критерію:  
1) знання специфіки розвитку дітей з різними обмеженнями та потребами особливими освітніми; 2) знання 
методів, форм і прийомів роботи з дітьми з особливими потребами – діагностували методом тестування; 
показники креативно-діяльнісного критерію: 1) здатність до роботи в інклюзивній групі; 2) індивідуально-
творчий підхід до кожної дитини з особливими потребами – оцінювали за виконаними творчими завданнями 
та презентаціями; показники комунікативного критерію: 1) вміння знаходити спільну мову з дитиною, яка 
має особливі потреби; 2) здатність вільно спілкуватися з батьками дітей з особливими потребами – визначали 
за вмінням спілкуватися в процесі інтерактивних лекцій, виступами на семінарах, у дискусіях; показники 
рефлексивного критерію: 1) здатність адекватно оцінювати власні дії по відношенню до дитини з особли-
вими потребами; 2) вміння коригувати виховний процес в інклюзивній групі відповідно до певної ситуації –  
анкетування. 

Висновки. Отже, процес формування в майбутніх фахівців зі спеціальної освіти готовності до роботи 
з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної групи дошкільного навчального закладу сьогодні 
вимагає створення умов для успішного оволодіння студентами знаннями з дошкільної педагогіки, дитячої 
психології, індивідуальних психологічних характеристик, вікової фізіології, педіатрії та гігієни, правил охо-
рони життя і зміцнення здоров’я дітей. Майбутні фахівці зі спеціальної освіти повинні володіти певними 
особистісними якостями: здатність до рефлексії і контролю результатів педагогічної діяльності, співробіт-
ництва з дитиною з особливими освітніми потребами та її батьками на засадах гуманізму; здатність вияв-
ляти і враховувати інтереси дітей, їхнє право на повагу, емоційно й морально підтримувати їх; прагнення до 
емоційної близькості та взаєморозуміння у спілкуванні з ними, вміння спрямовувати його на забезпечення 
психологічного комфорту і своєчасного розвитку особистості; постійна налаштованість на розширення 
знань, самонавчання та самовиховання для вдосконалення своєї педагогічної майстерності.
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Romanova T. A. Conceptual bases of formation of readiness of future specialists in special education for activity in 
inclusive group of preschool educational institution

The article highlights the philosophical, pedagogical, psychological views on the process of formation of future specialists in 
special education readiness to work with children with special needs in an inclusive group. It is noted that for successful activi-
ties in inclusive groups, the future educator must master a certain set of special knowledge and skills. It is necessary to cultivate 
positive personal qualities of the facilitator, first of all, tolerance and empathy. The methodological basis of the concept of train-
ing specialists in special education to work in an inclusive group of preschool education is the principle of student-centrism 
and humanism; competence, axiological, personality-oriented, culturological, activity approaches. And the formation of com-
petencies, defined in the educational and qualification characteristics is an indicator of the formation of the above readiness. 
Pedagogical conditions for training future specialists in special education for professional activities in the conditions of inclu-
sion are: 1) actualization of the axiological aspect in the preparation of future educators of teachers to work with children 
with mental and physical disabilities; creation of a pedagogically comfortable educational environment in an inclusive group 
of a preschool educational institution (inclusive educational environment is considered as a center of tolerance and respect for 
children with special educational needs within preschool educational institutions); 3) development of professional and personal 
skills, in particular tolerance and creative approach to solving pedagogical problems related to the peculiarities of psychophys-
ical development of preschool children. The сriteria for the readiness of future educators for the development of children with 
special educational needs in preschool education in the context of our study are: motivational-value, cognitive; creative-activity, 
communicative, reflexive. Each of them is measured by two indicators.

Key words: readiness for professional activity, children with special educational needs, preschool educational institution, 
inclusion, teacher, development, special education, specialist, formation.
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ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ ТА ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ЛЕКСЕМ  
(КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Стаття присвячена актуальним питанням психологічного та фізичного цькування в аспекті запропонованої роз-
відки й функціонування сучасних українських шкіл. Розглянуто специфіку спілкування старшокласників; форми зну-
щання над однолітками та найпоширеніші ознаки булінгу. Акцентовано увагу на необхідності розвитку передумов 
для свідомого індивідуального зростання (комунікативно-діяльнісний підхід), сприяння ролі батьківства в контексті 
засвоєння й підтримки культури міжособистісних взаємин. Спроектовано ефективність указаних рекомендацій під 
час формування родинної лексичної компетенції, виховання свідомого ставлення до процесів інтеракції; власних дослід-
ницьких зусиль у сфері встановлення та розвитку поваги до інших, тактики підтримки ближнього.

Серед умов, які забезпечували результативність навчального процесу в контексті опанування вказаних понять 
(комунікативно-діяльнісний аспект), визначено необхідність різноаспектних спостережень; систематичної індивіду-
альної роботи над собою; розвитку толерантності, вміння помічати хороше в собі та людях, навколишньому світі. 
Крім того, запропоновано систему протидії вказаній проблемі, як-от: стратегії поведінки у випадку вербальних образ; 
види робіт, взаємопов’язані з лінгвістичним матеріалом і власними креативними міркуваннями, способи формування 
позитивного настрою тощо. Звернено увагу на осмислення досліджуваних одиниць у річищі актуальних рекомендацій 
(комунікативно-діяльнісний підхід) та можливих ракурсів новітнього прочитання навчального матеріалу.

Зроблено висновки про перспективність подальших спостережень у заданому спрямуванні, можливості інтенси-
фікації процесів засвоєння академічної інформації, зокрема: свідомого оперування відповідними дефініціями, установ-
лення причинно-наслідкових зв’язків, обговорення висновків, вражень, тощо. 

Ключові слова: булінг, родинна лексика, комунікативно-діяльнісний підхід, родинна лексична компетенція, мобінг.

На жаль, сучасне суспільство переповнено жорстокістю, а стосунки особистості зі світом надзвичайно 
складні й опосередковані кількома чинниками, як-от: психікою людини та мовою. Більше того, спрощуючи, 
можна сказати, що ми – частинка світу, яка відображає його, ми його дух і без нас він був би іншим, позаяк 
мова – це система координат і орієнтирів, у формах якої відображено реальний, образний та ідеальний духо-
вний світ [2, с. 23].

Актуальність нашої розвідки полягає в тому, щоб розглянути та реалізувати деякі тенденції практики 
формування родинної лексичної компетенції у площині проблем булінгу (комунікативно-діяльнісний аспект) 
та ракурсі функціонування сучасних українських шкіл. 

Мета статті – дослідити місце та значення процесу вивчення вказаних одиниць у аспекті визначеного 
питання як однієї з граней нинішньої освіти і виховання підростаючого покоління (комунікативно-діяльніс-
ний підхід).

Поза сумнівом, спілкування старшокласників із однолітками має свої тенденції, наприклад: 
1) розширення сфери взаємодії, яку виявлено в збільшенні часу на контакти (три-чотири години в будень 

і сім-дев’ять у вихідні); соціального простору (із учнями інших шкіл, училищ, студентами вищих навчаль-
них закладів); географії; очікуванні та готовності до комунікативних зв’язків;

2) індивідуалізація (вибірковість) – висока селекція дружби та відповідних вимог до спілкування у парі 
(за її наявності) тощо.

Тобто перераховані складові частини пов’язані з необхідністю переживати нові враження, здобувати 
досвід, відчувати себе в модерній ролі, самовиражатися та отримувати розуміння з боку інших. Мотивами 
неформального спілкування є пошук найсприятливіших психологічних умов для комунікативної взаємодії, 
очікування співчуття і співпереживання, потреб у щирості та єдності поглядів [1, с. 249]. Варто зауважити, 
що подібна комунікація часто буває егоцентричною через домінування самовираження й бажання розкриття 
власних переживань, байдужості до інтересів, почуттів інших. Такі чинники зумовлюють напруженість 
у стосунках і незадоволеність ними.

Емоційну прив’язаність у міжособистісних взаєминах реалізовано в дружбі як шкалі саморозкриття 
особистості, процесах розуміння іншої людини. Тут важливі злагода, допомога, вірність і психологічна 
близькість. Особливо цінними така виявляється з дорослими, проте у товаришуванні з ровесниками – 
домінуючою. 

Зокрема, дослідження І. Кона та В. Лосенкова засвідчили: 75-81 % старшокласників прагнуть дружити 
з однолітками, 1-19 % – зі старшими за себе і тільки 10-4 % – з молодшими [1; с. 249]. Для підростаючого 
покоління надзвичайно важливо, щоб інші сприймали їх такими, якими вони є.

Проте особистісний розвиток дитини досить тісно залежить від стосунків із батьками. Для прикладу, 
85 % визнають актуальною потребу в спілкуванні з дорослими, 66 % найбажанішими партнерами у комуні-
кації вважають тата/ маму [1, с. 250]. Досить цікаво, що темами для взаємодії можуть бути навчання, вибір 
майбутньої професії, міжособистісні стосунки, захоплення, норми моралі, минуле, теперішнє і майбутнє, 
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атмосфера у сім’ї та ін. Школярі надають перевагу дорослим через їхній соціальний досвід, якого поки що 
не мають ровесники, проте основною умовою для спілкування є довіра. Утім, старшокласники залишаються 
щирішими саме з однолітками через переконання, що ті здатні розуміти їхній світ набагато краще. Подібні 
факти потверджуємо статистикою: 88 % довіряють одноліткам; 29 % – батькам (переважно матерями); 4 % – 
визнають нерегламентоване спілкування з учителями. Відсутність довіри у вирішенні проблем породжує 
відчуття тривоги, яку діти відчувають із дорослими, від яких залежать. 

Нестерпними є прямі спонукання та втручання старших, оскільки ще не повнолітні, але вже не діти шко-
лярі потребують тактовної допомоги, після отримання якої здатні демонструвати довіру. Психологи певні: 
конфлікти з рідними та вчителями – це результат помилок у спілкуванні обох сторін, які свідчать про необ-
хідність коригування позиції дорослих [1, с. 250].

Ще одним незаперечним фактором формування особистості є контакти з ровесниками у школі та поза 
її межами. Проте дане питання викликає значний резонанс із боку науковців, через те, що необхідно гово-
рити про педагогіку співробітництва, яка здатна впливати на результати процесу засвоєння знань. Важли-
вими визнано операційно-дієвий компонент, як-от: вдалий добір прийомів, методів, організаційних форм 
навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи, вироблення відповідних 
умінь і навичок, які зобов’язують зміщувати акценти зі знаннєвого на дієвий, оскільки процес пізнання 
потребує накопичення нової інформації, а хід навчання – формування вмінь і навичок [3, с. 80].

У зв’язку з висловленими зауваженнями уважаємо, що проблема булінгу в сучасній школі є однією з най-
більш актуальних і потребує ретельної уваги з боку науковців, практиків, батьків, учнів. Термін походить 
від англійського Bully, що означає хуліган, забіяка, насильник і передбачає психологічний терор, цькування 
однієї людини іншою. Модифікації: мобінг або кібербулінг. Першим можуть виступати плітки, непри-
стойні жарти, обзивання, тобто менш радикальні дії. Другий передбачає цькування через Інтернет, соціальні 
мережі, SMS, електронну пошту.

Подібні знущання мають різноманітні форми:
1) вербальну (словесне залякування з використанням образливих слів, кривдження, погроз, непристой-

них коментарів щодо зовнішності, релігії, особливостей стилю одягу, етнічної приналежності, інвалідності 
та ін.);

2) фізичну (агресивна поведінка, яка полягає в багаторазових ударах, стусанах, підніжках тощо);
3) соціальну (тактика ізоляції щодо когось або недопускання до участі в роботі групи, як-от: грі, занятті 

спортом, трапезі та ін.);
4) кіберзалякування, кібербулінг (звинувачення з використанням образливих слів, обману, чуток за допо-

могою мережі Інтернет тощо).
Назвемо деякі ознаки подібного терору, які диференційовано відповідно до вказаних форм: 
1) замкненість у собі, вередливість, проблеми з апетитом. Школярі можуть цікавитися щодо того, чи 

правду про них говорять інші та чи насправді вони такі погані; 
2) потребує спостережень за такими проявами, як синці, наявність порваного одягу, порізів, подряпин, 

скарг на частий на біль у животі чи головний біль; 
3) впливає на настрій дитини, як-от: бажання долучатися до товариства однолітків чи прагнення усаміт-

нюватися. Душевний біль у такому випадку буває не менш пекучим, ніж фізичний і тривати набагато довше; 
4) репрезентує збільшення традиційного часового відрізку спілкування в мережах, проблеми зі сном, 

бажання залишатися вдома, не ходити до школи, відмову від улюблених занять.
Для протидії вербальному булінгу психологи радять розвивати самооцінку та почуття власної гідності 

дитини. Незважаючи на батьківську адресність рекомендацій, радимо застосовувати подібну практику під 
час вивчення родинних лексем у школі. Для прикладу:

1. «Близькі батьки» або прояв відчутної любові. Як-от, добрі слова, обійми, поцілунки, ласка. На жаль, із 
віком кількість тілесних контактів із дитиною зменшується, проте варто намагатися зберігати такі, зокрема: 
поцілунок у щоку, голову, тримання за руку під час ходьби чи перегляду кінофільмів тощо. Досить цікаво, 
що психологи констатують прямий зв’язок між наявністю тактильних контактів із батьками та початком 
раннього статевого життя нащадків. 

Вправа 1. Узгодьте відповідну родинну номінацію з бажаними дотиковими проявами, наприклад: обі-
ймами, поцілунками, триманням за руку, тощо. Поміркуйте, чи важливо виявляти тактильну ласку до членів 
своєї родини? Відповідь аргументуйте.

2. Чуйність. Тато/мама вміють дбати про потреби дитини в міру їхнього виникнення. Особливої ваги 
варто надавати емоційним вимогам, зокрема: уникненню ненавмисних зауважень, не нехтувати дитиною за 
умови надмірної зайнятості та ін. У ситуації, коли школяр хоче чимось поділитися з батьками, нічого важли-
вішого в даний момент часу просто не може бути.

Вправа 2. Спробуйте виявити більше терпіння до членів Вашої сім’ї. Наприклад, апробуйте уважне слу-
хання ближнього як найважливіше завдання дня. Поділіться враженнями від виконання відповідної прак-
тики та особливостями подальших взаємин із рідними.

3. Упевненість у собі. Безумовно, для кожної дитини її/ його тато/ мама – найкращі; своєрідні кумири, 
які мають бути справжнім прикладом для наслідування. Такі зразки поведінки можна та потрібно демон-
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струвати, а точніше: упевненість і врівноваженість, незалежно від складності завдання; приклади спілку-
вання з іншими людьми в присутності дітей; уміння створювати настрій та не псувати його іншим; вчитися 
помічати дрібниці та радіти їм, тощо. Проте важливо не забувати про межу між впевненістю та самовпевне-
ністю в повсякденних зразках такої поведінки.

Вправа 3. Поміркуйте, чи володіють Ваші близькі та особисто Ви такими характеристиками, які викли-
кають приємні емоції або гордість? Спробуйте висловити захоплення рідними відповідно до аналізованих 
лексем. 

4. «Дзеркало», або позитивне відображення дитини. Усе, у що вірить дитина, походить від батьків. Від 
найрідніших, їхніх почуттів і реакцій вона багато чого дізнається про себе та вчиться бачити своє «Я». Над-
звичайно важливо проговорювати з нащадками те, що вони зробили добре, а що – погано, які їхні вчинки 
стали причинами щастя або смутку рідних. Більше того, необхідно не забувати хвалити найближчих (осо-
бливо в присутності інших), розказувати, коли поведінка була надто емоційною; виходити першими на кон-
такт, за умови, коли дитина стала надто тихою або припинила ділитися пережитим.

Вправа 4. Заповніть запропоновану таблицю (див. табл. 1) та поділіться висновками щодо виконаної 
роботи:

Таблиця 1
Спостереження над життєвою філософією членів сім’ї

№ з/п Родинна лексична 
номінація

Позитивні вчинки за 
оцінкою особи Негативні Чи згодні Ви зі вказа-

ним твердженнями ?
Висновки, враження, 

побажання

1.
Мама Добросерде ставлення 

до інших. 
Дружба в корисливих 
намірах є ознакою 
лицемірства.

Так. …

2.
Тато Дотримання власного 

слова, пунктуальність.
Нездатність відпові-
дати за вказані слова 
та вчинки.

Так. …

3.

Брат Гарне ставлення до 
дітей, здатність тур-
буватися про підрос-
таюче покоління.

Відсутність бажання 
мати та піклуватися 
про нащадків.

Так. …

4. Сестра … … … …
5. Бабуся … … … …
6. Дідусь … … … …
7. … … … … …

5. Пріоритет дитини. Переконані, що в контексті вивчення досліджуваних одиниць надзвичайно важ-
ливо говорити про те, наскільки сильною є батьківська любов до свого чада, віра в нього та готовність допо-
магати. Спільних міркувань потребує тематика способів пом’якшення міжособистісних взаємин, наприклад 
спільні обіди, вихідний день та ін.

Вправа 5. Запропонуйте варіанти виявлення любові до близьких відповідно до відомих родинних номі-
націй. Поміркуйте, які критерії здатні визначати поняття людського чи сімейного щастя згідно означених 
одиниць (див. табл. 2). Відповідь аргументуйте.

Таблиця 2
Шляхи реалізації особистості у сім’ї

№ з/п Родинна лексична номінація Траєкторії руху до еталону Висновки, зауваження, власні мір-
кування

1. Мама Турбота про дитину/ членів родини … Щастя материнства …
2. Тато Забезпечення матеріальними благами/

захист …
…

3. Брат … …
4. Сестра … …
5. Бабуся … …
6. Дідусь … …
7. … … …

Назвемо деякі реакції стратегій поведінки школярів на вербальні образи, приміром:
– сумніву щодо кривдної ситуації: «Чому ти кажеш, що я нерозумний… і цим ображаєш мене?»;
– послання, або формулювання власної переконливої позиції: «Я хочу, щоб ти залишив/ -а мене у спокої/ 

перестав/ - а дражнити»;
– компліменту: «Щиро тобі дякую!», «Як добре, що ти це помітив/ - а!»;
– згоди: «Ти маєш рацію», «Це правда» тощо;
– байдужості: «Ну і що?», «І що далі?»;
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– хороших манер: «Я ціную твою думку», «Дякую»;
– сарказму: «О, це просто чудово!», «Не сміши мене!»;
– здивування: «Справді?», «А я й не знав (-а)»;
– невдоволення: «Мені не подобається, що ти висміюєш мене перед іншими. Це зовсім не смішно», 

«Якщо ти хочеш, щоб ми залишилися друзями, припини мене дражнити»;
– тактики ігнорування: уявити насмішника невидимим, дивитися на щось інше (можна засміятися), 

прикинутися незацікавленим/-ю до певної теми.
Проте важливо розрізняти дружні жарти та насмішки, оскільки переважна більшість дітей не любить 

тих, хто постійно плаче й погрожує все розповісти дорослим. У будь-якому випадку не варто гарячкувати 
та приймати поспішні рішення, висловлювати образи. Не завадить подумати про те, чи згодна дитина піти на 
конфронтацію, чи потребує допомоги інших. Неабияке значення має впевнений візуальний контакт, належна 
постава та збереження спокою в тандемі зі сказаним, як-от: «Угамуйся!», «Дякую, але це мені вже казали», 
«Це була проблема усього мого життя» тощо. 

Не потрібно ображати кривдника та дражнити його, краще залишити такого без уваги та піти у своїх 
справах.

У разі фізичного булінгу необхідно звертатися до правоохоронних органів, позаяк існують відповідні 
закони про боротьбу із залякуванням і домаганнями, оперативні коригувальні дії. Проте страждання від 
соціальних цькувань можна знизити шляхом бачення позитивних моментів у будь-яких ситуаціях, напри-
клад, побудові взаємин поза школою, а саме: родині, музиці, мистецтві, спорті, читанні, тощо.

Кібербулінг передбачає розумний та обмежений час користування Інтернетом, повідомлення про погрози 
задля інформування щодо цього інтернет-провайдера, школи, відповідних правоохоронних органів.

Висновки. Таким чином, вивчення досліджуваних одиниць у контексті проблем булінгу (комунікативно-
діяльнісний підхід) сприяє формуванню згаданої лексичної компетенції в умовах усвідомлення відповідаль-
ного ставлення до значення й впливу позначуваних номінацій на осіб та життєвий сценарій підростаючого 
покоління.

Використана література:
1. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр., и перераб. Москва : Логос, 2002. 

384 с.
2. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі : навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікацій-

ного рівня «магістр». Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 607 с.
3. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Київ : Видавничий 

центр «Академія», 2001. 528 с.

References:
1. Zymniaia Y. A. (2002) Pedahohycheskaia psykholohyia [Pedagogical psychology]: Uchebnyk dlia vuzov. Yzd. vtoroe, dop., yspr., 

y pererab /Y. A. Zymniaia. – M. : Lohos, 2002. 384 s. [in Russia]
2. Matsko L. (2009) Ukrainska mova v osvitnomu prostori: navchalnyi posibnyk dlia studentiv-filolohiv osvitno-kvalifikatsiinoho 

rivnia «mahistr» /Liubov Matsko [Ukrainian language in the educational space: a textbook for students-philologists of educational 
and qualification level «Master»]. – K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009. 607 s. [in Ukrainian]

3. Fitsula M. M. (2001) Pedahohika [Pedagogy]: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity/ 
M. M. Fitsula. – K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2001. 528 s. [in Ukrainian]

Rudiuk T. V. The problem of bullying and the study of family tokens (communicative-activity approach)
The article is devoted to topical issues of psychological and physical harassment in terms of the proposed research and func-

tioning of modern Ukrainian schools. Peculiarities of high school students' communication; forms of peer abuse and the most 
common signs of bullying are considered. Emphasis is placed on the need to develop the preconditions for conscious personal 
growth (communicative-activity approach), promoting the role of parenthood in the context of learning and maintaining a cul-
ture of interpersonal relationships. This analysis shows the effectiveness of these recommendations through the prism of forma-
tion of family lexical competence, educating a conscious attitude to the processes of interaction; personal research efforts in 
the field of establishing and developing respect for others, tactics of mutual support.

Among the conditions that ensured the effectiveness of the educational process in the context of mastering these concepts 
(communicative-activity aspect) the need for multifaceted observations is clarified; systematic self-improvement; promotion 
of tolerance, the ability to notice the good in people, in oneself and the surrounding world. In addition, a system of counteraction 
to this problem is proposed, such as behavioral strategies from perspective of verbal insults; types of works related to linguistic 
material and one’s own creative considerations, ways of forming a positive mood, etc. 

Attention is paid to the understanding of the studied units in line with relevant recommendations (communicative-activity 
approach) and possible aspects of the innovative vision of educational material.

Conclusions are made about the prospects of further observations in a specified direction, the possibility of intensifying 
the processes of knowledge assimilation, in particular: conscious use of relevant definitions, establishing causal relationships, 
discussion of opinions, impressions, etc.

Key words: bullying, family vocabulary, communicative-activity approach, family lexical competence, mobbing.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

У статті висвітлено філософські, педагогічні, психологічні підходи до процесу формування медіакомпетентності 
майбутніх психологів у контексті їхнього професіоналізму. Зазначено, що сьогодні формується «медійне» покоління, 
тому його медіакомпетентність, зокрема медіаграмотність, в умовах глобалізації та інформатизації суспільства набу-
вають особливої актуальності. Медіакомпетентність є складовою частиною професіоналізму психолога. Підкреслюєть-
ся, що професійна підготовка майбутніх психологів повинна здійснюватися в новій особистісно-орієнтованій парадигмі, 
передбачати актуалізацію професійно важливих особистісних якостей, орієнтуватись на формування професійної ком-
петентності психолога. Зауважено, що професіоналізм у сучасному світі припускає не тільки володіння на високому рівні 
професійними технологіями, а й глибоке усвідомлення відповідальності за свою діяльність. Професіоналізм психолога 
охоплює здатність до прогнозування наслідків, які вона може спричинити, передбачає погляд на людину як на мету будь-
якої діяльності, причетність до ключових проблем людства. Акцентовано на тому, що процес формування медіакомпе-
тентності в майбутніх фахівців спеціальності 053 «Психологія» має відбуватися в контексті розвитку професіоналізму 
психолога, його медіа культури як культури сприймання і виробництва сукупності інформаційно-комунікаційних засобів, 
що функціонують у суспільстві, технологій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передавання інформації. Вказу-
ється на те, що головним системоутворювальним фактором професіоналізму є образ результату, досягти якого прагне 
суб’єкт діяльності. Потреба в його досягненні формує професіоналізм особистості. Стверджується, що професіоналізм 
психолога включає здатність ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі, 
здійснювати ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інформаційної поведінки. Звертається увага на те, що медіакомпе-
тентність майбутнього психолога саме й визначає рівень його медіакультури, забезпечуючи його здатність ефективно 
взаємодіяти з медіапростором, реалізувати активну громадянську та позицію, професійні функції та соціальну роль.

Ключові слова: майбутній психолог, медіаграмотність, медіакомпетентність, медіакультура, медіаосвіта, про-
фесіоналізм, розвиток, фахівець, формування.

У сучасних умовах медіаосвіта стала головним пріоритетом освітньої політики в Україні. Під впливом 
сучасних модернізаційних тенденцій у вищій освіті відбулося спрямування професійної підготовки майбут-
ніх фахівців (у тому числі – психологів) на формування у них фахових і загальних компетентностей, серед 
яких важливу роль відіграє медіакомпетентність, яка забезпечує людині надійне користування інтернет-
ресурсами, мас-медіа, інформаційно-комунікаційними та медіа-технологіями, без чого неможливо уявити 
третє тисячоліття. 

Сьогодні формується «медійне» покоління, тому його медіакомпетентність, зокрема медіаграмотність, 
в умовах глобалізації та інформатизації суспільства набувають особливої актуальності. У сучасних умовах 
медіакомпетентність перетворюється на основну компетентність людини, оскільки без неї вже немислиме її 
існування в інформаційному суспільстві й глобальному світі постійних трансформаційних процесів в еко-
номічній, політичній, соціальній, освітній сферах. 

Медіакомпетентність, на наш погляд, є невід’ємним складником професіоналізму психолога, тому роз-
гляд теоретичних засад її формування в контексті професіоналізму набуває потужного значення. 

Актуальність порушеної у статті проблеми підкреслюється не лише суспільним запитом на медіакомпе-
тентних психологів-професіоналів, але й загостренням потреби самих студентів спеціальності 053 «Психо-
логія». Наукова значущість і недостатня розробленість цієї проблеми визначили тему статті, а її метою стало 
висвітлення філософських, педагогічних, психологічних підходів до процесу формування медіакомпетент-
ності майбутніх психологів у контексті їхнього професіоналізму.

Суспільство ХХІ ст. потребує психолога-професіонала, здатного до вирішення складних практичних 
завдань на високому професійному рівні. Соціальна значущість професії психолога, підвищення впливу пси-
хологічної освіти на розвиток самосвідомості конкретної особистості й суспільства в цілому зумовлює необ-
хідність аналізу наявного практичного досвіду та вивчення теоретичних і прикладних основ професійного 
становлення майбутніх фахівців з психології [12]. 

У розвитку основ професіоналізму майбутнього психолога важливим аспектом постає формування в нього 
медіа компетентності, що певним чином впливає на активізацію його професійного й особистісного потен-
ціалу. Адже «система організації підготовки практичного психолога повинна включати світоглядний, профе-
сійний та особистісний рівні, спрямовані як на формування професійної свідомості, психологічної культури 
та професійно значущих особистісних якостей, психологів, що забезпечують безперервний загальнокультур-
ний, особистісний та професійний розвиток майбутніх психологів; використання формуючого потенціалу усіх 
навчальних дисциплін для активізації процесу формування професіоналізму майбутніх психологів» [1, с. 14].

Мета Теоретичні аспекти медіаосвіти та методологічні засади формування медіакомпетентності осо-
бистості досліджують вітчизняні й зарубіжні науковці та практики: О. Волошенюк, В. Іванов, Г. Онкович, 
А. Федоров та ін. 
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Поняття медіакомпетентності визначають як особистісне утворення, що включає в себе знання про медіа, 
уміння і навички їх практичного застосування, досвід використання в різних сферах діяльності; розроблена 
класифікація показників медіакомпететності особистості; висвітлені умови розвитку медіаграмотності 
та медіакультури (А Федоров [9]). 

Медіакомпетентність – це вміння ефективно взаємодіяти з медіапростором, правильно розуміти, оціню-
вати інформацію, аналізувати, передавати її іншим, дотримуючись медіакультурних цінностей, уподобань 
і стандартів. Це – рівень медіакультури, що забезпечує розуміння особистістю соціокультурного, еконо-
мічного і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і передавачем 
медіакультурних цінностей, смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові 
елементи медіакультури сучасного суспільства, реалізувати активну громадянську позицію [6].

Загалом, сутність медіакомпетентності можна визначати через поєднання мотиваційної сфери особис-
тості; накопчених нею знань і сформованих умінь та навичок; різного роду здібностей, зокрема критичного 
мислення, розуміння соціокультурного та політичного контексту функціонування медіа; здатності до аргу-
ментації, написання та передачі медіатекстів у різних жанрових формах; спроможності аналізувати процеси 
функціонування медіа в соціумі. 

Медіаосвіта тлумачиться як «напрям у педагогіці, представники якого виступають за вивчення школя-
рами закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно тощо), з метою підготовки моло-
дого покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, сприймання й розуміння медіаінформації, усві-
домлення наслідків її впливу на особистість» (С. Гончаренко [2, с. 203]). 

Як вважає Г. Онкович, «упровадження професійно-орієнтованої медіаосвіти, надання здобувачам вищої 
освіти знань з медіаінформаційної грамотності дозволяє належним чином сформувати медіакомпетентність 
для підтримки відповідного рівня майбутньої професійної діяльності» [10].

У медіаосвіті частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, під-
готовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як 
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (компю’терно опосередковане спіл-
кування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних техно-
логій. 

Як зазначено в Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, «медіаосвіта – це частина освітнього про-
цесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефек-
тивної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, 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» [6]. 

У професійній підготовці майбутніх психологів необхідно враховувати те, що студенти часто занурю-
ються у віртуальну реальність, яка наповнена як позитивною інформацією, так і негативною, навіть шкід-
ливою. А молодим людям набагато більше, ніж дорослим, подобається мати справу з новими технологія-ми, 
і вони більш невимушені в цьому відношенні [14].

Медіаграмотність – складова частина медіакультури, яка стосується вміння користуватися інформацій-
но-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати 
необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, від-
діляти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, 
осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують [6].

Завдяки медіаосвіті формується медіакультура особистості, що включає в себе медіаграмотність та меді-
акомпетентність. Як зазначається в Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, медіаграмотність – це 
«уміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомо-
гою медіазасобів, успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити її, 
розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, 
які вони культивують» [6, с. 4]. 

Професійна підготовка майбутніх психологів повинна здійснюватися в новій особистісно-орієнтованій 
парадигмі, передбачати актуалізацію професійно важливих особистісних якостей, орієнтуватись на форму-
вання професійної компетентності психолога, а також на створення системи становлення: оптація – період 
вибору професії в навчально-професійному закладі; адаптація – входження в професію і звикання до неї; 
фаза інтернала – придбання професійного досвіду; майстерність – кваліфіковане виконання трудової діяль-
ності; фаза авторитету – досягнення професійно високої кваліфікації; наставництво – передача професіона-
лом свого досвіду молодим колегам [13].

У майбутніх психологів необхідно формувати: здатність критично сприймати медіаінформацію та та адек-
ватно її оцінювати; готовність критично сприймати медіатексти, застосовуючи най адекватніші форми 
та методи пошуку, відбору, систематизації та використання медіа текстів; спроможність не піддаватися жод-
ній маніпулятивній технології тощо.

Дефініція поняття «професіоналізм», надана в «Енциклопедії освіти» [4, с. 742], це – сформована в про-
цесі навчання та практичної діяльності готовність до компетентного виконання функціональних обов’язків, 
які оплачуються; рівень майстерності у професійній діяльності, що відповідає рівню складності роботи; 
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сукупність знань, навичок поведінки та дій, що свідчать про професійну підготовку, навченість, придатність 
людини до виконання професійних функцій.

На думку психолога думку Є. Климова, професіоналізм необхідно розглядати не просто як якийсь висо-
кий рівень знань, умінь та результатів людини в даній сфері діяльності, а як певну системну організацію 
свідомості, психіки людини [5].

За словами А. Маркової, професіоналізм складається з таких рівнів: допрофесіоналізм, професіоналізм, 
суперпрофесіоналізм (вищий професіоналізм), непрофесіоналізм (псевдопрофесіоналізм), післяпрофесіо-
налізм. Перехід від одного рівня професіоналізму до наступного відбувається у людини як послідовне ово-
лодіння етапами. Вона виділила й описала наступні етапи: адаптація, самоактуалізація, етап вільного воло-
діння людиною професією, вільного володіння професією у формі творчості, вільного володіння декількома 
професіями, етап творчого самопроектування себе як особистості професіонала [8, с. 124].

Як зауважує Ю. Чернова, головним системоутворювальним фактором професіоналізму є образ резуль-
тату, досягти якого прагне суб’єкт діяльності. Потреба в його досягненні формує професіоналізм особис-
тості [12].

На думку Н. Гузій, професіоналізм є такою характеристикою, яка передбачає володіння ним видами про-
фесійної діяльності й наявність у нього професійно важливих якостей, що забезпечують ефективне вирі-
шення професійних педагогічних завдань щодо навчання й виховання. Професіоналізм, на думку вченої, 
має відповідати таким критеріям: – об’єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її 
видів навчальної, розвивальної, виховної, а також допоміжних – діагностичної, корекційної, консультатив-
ної, організаційно-управлінської, самоосвітньої); – суб’єктивні критерії: стійка педагогічна спрямованість 
(бажання залишатися на професійній ниві), розуміння ціннісних орієнтацій професії психолога, задоволе-
ність працею; – процесуальні критерії: використання майбутнім психологом гуманістично спрямованих 
способів, технологій у своїй праці; – результативні критерії: досягнення в педагогічній праці результатів, 
необхідних суспільству [3].

Професіоналізм у сучасному світі припускає не тільки володіння на високому рівні професійними техно-
логіями, а й глибоке усвідомлення відповідальності за свою діяльність, здатність до прогнозування наслід-
ків, які вона може спричинити, передбачає погляд на людину, як на мету будь-якої діяльності, причетність 
до ключових проблем людства [7].

Процес формування у майбутніх психологів медіакомпетентності як складника їхнього професіона-
лізму, на нашу думку, повинен охоплювати кілька етапів: професійно-орієнтований, на якому відбувається 
вироблення ціннісного ставлення до професії психолога; професійно-практичний, де студенти опановують 
основи медіа грамотності як основного аспекта медіакомпетентності; професійно-творчий, під час якого 
формуються власне засади психологічного професіоналізму, усвідомлення студентами самих себе носіями 
професії психолога.

На першому етапі головними завданнями можна визначити: педагогічно комфортну адаптацію студентів 
першого курсу спеціальності 053 «Психологія» до навчання у закладі вищої освіти; діагностику уявлень 
студентів про майбутню професійну діяльність і зв’язок з нею медіа компетентності; вироблення ціннісного 
ставлення до професії психолога; прагнення до збагачення досвіду професійного самовираження та про-
фесійної самореалізації. 

Для виконання вище означених завдань використовуються: лекції, семінари, консультації, самостійна 
робота, творчі зустрічі, літературна студія, дискусії; проводиться моніторинг адаптації першокурсників до 
навчання у ЗВО.

На другому етапі формуються: система професійних знань, загальна ерудиція, ціннісні орієнтири; розви-
вається креативність, асоціативне й дивергентне мислення; посилюється професійна спрямованість само-
стійної роботи; складається чіткий образ професійної діяльності майбутнього психолога; формується про-
фесійний світогляд; виробляються спеціальні вміння та навички працювати з медіа текстами, адекватно їх 
оцінюючи; створюється мотивація до підвищення рівня професійної компетентності під час навчальних 
занять і позааудиторної роботи; формується творчий підхід до осмислення й аналізу явищ і подій суспіль-
ного життя. 

Для виконання завдань використовуються інтерактивні, імітаційні, діалогічні, практичні, проблемні, діа-
гностичні, ситуаційні методи навчання, самостійна робота, метод творчих проектів тощо. 

На професійно-творчому етапі формування в майбутніх психологів медіакомпетентності як складника 
їхнього професіоналізму відбувається активізація творчих здібностей і можливостей студентів; підвищу-
ється комунікативна, технологічна та медіакомпетентність майбутніх психологів; посилюється творчий під-
хід до осмислення світу й аналізу суспільного життя; формується чітка громадянська позиція студентів. 

Для виконання завдань застосовуються інтерактивні, пошуково-дослідницькі, проблемні, діагностичні, 
ситуаційні, діалогічні методи, контроль та самоконтроль, метод творчих проектів, імітаційне моделювання, 
методи стимулювання творчої діяльності тощо. 

Слід зазначити, що на всіх етапах враховуються вимоги до професійних компетенцій та особистісних 
якостей психологів, у тому числі – рівень їхньої медіакомпетентності як невід’ємного складника професіо-
налізму.
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Висновки. Отже, процес формування медіакомпетентності в майбутніх фахівців спеціальності 
053 «Психологія» має відбуватися в контексті розвитку професіоналізму психолога, його медіакультури 
як культури сприймання і виробництва сукупності інформаційно-комунікаційних засобів, що функціо-
нують у суспільстві, технологій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передавання інформації. 
Це – і здатність ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі, 
здійснювати ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інформаційної поведінки. А медіакомпетентність 
майбутнього психолога саме й визначає рівень його медіакультури, забезпечуючи його здатність ефек-
тивно взаємодіяти з медіапростором, реалізувати активну громадянську та позицію, професійні функції 
та соціальну роль.
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Sadykina A. S. Theoretical principles formation of future psychologists’ media competence in in the context of their 
professionalism

The article highlights the philosophical, pedagogical, psychological approaches to the process of forming the media com-
petence of future psychologists in the context of their professionalism. It is noted that today the «media» generation is being 
formed, so its media competence, in particular media literacy, in the context of globalization and informatization of socie-
ty become especially relevant. Media competence is a component of a psychologist’s professionalism. It is emphasized that 
the professional training of future psychologists should be carried out in a new personality-oriented paradigm, provide for 
the actualization of professionally important personal qualities, focus on the formation of professional competence of the psy-
chologist. It is noted that professionalism in the modern world implies not only a high level of professional technology, but also 
a deep awareness of responsibility for their activities. The professionalism of a psychologist encompasses the ability to predict 
the consequences that it may cause, involves looking at the person as the purpose of any activity, involvement in key problems 
of mankind. It is emphasized that the process of formation of media competence in future specialists of specialty 053 «Psy-
chology» should take place in the context of professionalism of a psychologist, his media culture as a culture of perception 
and production of information and communication tools operating in society, communication technologies, search, collection, 
production and transmission of information. It is pointed out that the main system-forming factor of professionalism is the image 
of the result that the subject seeks to achieve. The need to achieve it forms the professionalism of the individual. It is argued 
that the professionalism of the psychologist includes the ability to interact effectively with the media, to behave adequately in 
the information environment, to carry out value-volitional reflexive regulation of information behavior. Attention is drawn to 
the fact that the media competence of the future psychologist determines the level of his media culture, ensuring his ability to 
effectively interact with the media space, to realize an active civic position, professional functions and social role.

Key words: future psychologist, media literacy, media competence, media culture, media education, professionalism, devel-
opment, specialist, formation.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

У статті з психолого-педагогічних та філософських позицій розкрито основні підходи до визначення сутності 
поняття «педагогічне мислення». Уточнено та конкретизовано зміст поняття «педагогічне мислення». З метою роз-
криття психолого-педагогічних аспектів формування педагогічного мислення у майбутніх учителів було виділено його 
загальні риси, основні ознаки та характеристики.

На основі теоретичного психолого-педагогічного аналізу встановлено, що педагогічне мислення є складним полі-
функціональним явищем, без сформування якого неможливе становлення майбутнього педагога. Доведено, що для того 
щоб у майбутнього вчителя сформувати та розвинути професійне педагогічне мислення, необхідно залучати його до 
розгляду, аналізу та розв’язку педагогічних проблемних ситуацій. Визначено дидактичні умови формування педагогіч-
ного мислення, дотримання яких дасть змогу забезпечити належну підготовку майбутніх учителів, формування їх 
професійного педагогічного мислення.

Встановлено, що формування професійного педагогічного мислення майбутніх учителів є тривалим процесом, 
спрямованим на розгляд та подолання майбутнім учителем труднощів, притаманних професійній педагогічній діяль-
ності, що потребуватиме від нього: сформованої системи професійно важливих знань, умінь та навичок, необхідних 
для організації та реалізації освітнього процесу; уміння здійснювати відбір навчальної інформації; бути відкритим 
до сприйняття нових педагогічних поглядів, ідей, підходів та технологій; творчо використовувати різні педагогічні 
методи та методики навчання; легко орієнтуватися у виникаючих педагогічних ситуаціях та успішно їх розв’язувати; 
здійснювати пошуки нових, оригінальних способів вирішення педагогічних завдань; прогнозувати результати своєї 
педагогічної діяльності; уміння відійти від роботи за вивченим взірцем викладання та виробити власну модель педа-
гогічної діяльності.

Ключові слова: педагогічне мислення, підходи до формування педагогічного мислення, дидактичні умови ефектив-
ного формування педагогічного мислення.

Одним з напрямів психолого-педагогічної науки, що нині динамічно розвивається та потребує нових 
досліджень, є професіоналізація, що являє собою міждисциплінарний підхід до дослідження, розуміння 
та управління професійним розвитком майбутніх фахівців. Особливо гостро це питання стоїть у контексті 
підготовки майбутніх учителів, формування їх професійного педагогічного мислення.

Проблема дослідження процесу формування професійного педагогічного мислення педагога є однією із 
фундаментальних у нинішній психолого-педагогічній науці. Її значимість зумовлена тією роллю, яку грає 
професійно-педагогічне мислення в організації професійної діяльності вчителя, його професійної поведінки.

Проведений нами аналіз досліджень і публікацій з теми цієї статті засвідчив значний інтерес науковців 
до питання визначення суті поняття «педагогічне мислення» та проблеми його формування у майбутніх 
учителів.

Разом із тим варто відзначити і значну кількість досліджень цього питання в різних галузях науки, 
проведених у тому числі й дуже відомими і поважними науковцями у філософії, психології та педагогіці. 
Зокрема, філософські аспекти зазначених питань у різний час і в різних контекстах досліджувалися Г. Бати-
щевим, В. Возняком, Г. Лобастовим, М. Мамардашвілі, Дж. Салминеном та ін.; психологічні аспекти цих 
питань досліджували П. Гальперін, М. Кашапов, Л. Мітіна та ін.; педагогічні – В. Бойченко, О. Дубасенюк, 
Ю. Дубровіна, Т. Кисельова, Ю. Кулюткін, І. Лернер, Л. Лісіна, В. Сластьонін, Г. Сухобська та ін. Проте 
зазначена проблематика нині ще не має єдиного загальноприйнятого підходу як до визначення суті поняття 
«педагогічне мислення», так і до процесу його формування.

І хоча отримані науковцями результати є беззаперечними, проте складність та динамізм педагогічної 
діяльності, особливо аспекти, що пов’язані з формуванням та розвитком професійного педагогічного мис-
лення майбутніх учителів, потребують подальших мультидисциплінарних досліджень.

Мета статті полягає в розкритті підходів до визначення сутності педагогічного мислення та психолого-
педагогічних аспектів його формування у майбутніх учителів.

Одним із головних завдань сучасної професійної педагогічної освіти загалом і психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів зокрема є формування у майбутніх педагогів професійного педагогічного 
мислення. Реалізація цього завдання неможлива без міждисциплінарного виявлення суті і змісту поняття 
«педагогічне мислення», тому розглянемо його з позицій наукового апарату таких наук, як філософія, пси-
хологія та педагогіка.

Так, з позиції філософської науки мислення розглядається як процес, що виходить за рамки простого 
емпіричного споглядання й ідеально відтворює процеси буття, у тому числі й у їх потенційності, що дозво-
ляє формулювати відповідні закони. Таким чином, мислення з філософської точки зору виступає у вигляді 
інформаційної діяльності, що набула властивостей опосередкованого узагальненого пізнання, яке шляхом 
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абстрагування, зіставлень пізнавальних образів і логічного умовиводу, а також типізації даних про світ явищ 
розкриває їх закономірності, взаємозв’язки та тенденції розвитку. Завдяки тому, що мислення безпосередньо 
пов’язане з моделюванням та прогнозуванням можливих ситуацій воно забезпечує здатність до планування 
дій та передбачення їх наслідків [13].

Аналізуючи зміст поняття «педагогічне мислення», професор В. Возняк [2, с. 49–50] приходить до думки, 
що «педагогічне мислення за своєю природою не може мати своєї якоїсь «фахової специфіки», оскільки його 
«предмет», його сфера є таким особливим, що найбільш цілісно, повно й змістовно втілює і виражає всеза-
гальне, універсальне у самому способі людського світовідношення» [2, с. 50].

Аналізуючи педагогічне мислення як філософсько-освітню категорію, цей науковець, протиставляючи 
сучасні філософські погляди на цей феномен з існуючими ще з радянської доби підходами, веде мову не 
просто про педагогічне мислення, а про нове педагогічне мислення, наповнене новим змістом і ціннісним 
складником.

Так, аналізуючи нове педагогічне мислення з позиції діалектики та розуміння сутності освітнього про-
цесу як засобу формування та розвитку людської суб’єктивності у процесі «діяльного розпредметнення 
досвіду попередніх поколінь», В. Возняк вказує на те, що нове педагогічне мислення потрібно розглядати не 
як певний професійний прояв інтелектуальної діяльності педагога з відповідною специфікою, а як здатність 
здійснювати свою професійну діяльність згідно із сутністю освітнього процесу [2, с. 50].

Згідно з підходом В. Возняка, нове педагогічне мислення повинне розглядатися не «у руслі пошуків 
абстрактних ознак певної «новизни», створення «нових педагогічних технологій», а як таке мислення, 
яке здатне реально й адекватно розв՚язувати суперечності сучасного стану освіти. Тому нове педагогічне 
мислення позиціонує себе саме як мислення (з необхідною рефлексією на свій категоріальний лад) і як 
власне педагогічне, орієнтуючись на сутність освітнього процесу як найскладнішої реальності у світі. До 
його характерних ознак належить: здійснення педагогічного спілкування як суб՚єкт-суб՚єктних стосунків, 
активація змісту навчання як власне культури і тим самим як «третього суб՚єкта» освітнього процесу, забез-
печення реальної цілісності виховання (зокрема, не «моральне виховання», а моральність усього виховного 
процесу)» [2, с. 50]. 

З позиції психологічної науки педагогічне мислення розглядають як комплекс різноманітних науково-
пізнавальних процесів, націлених на розв’язок професійних задач з організації та психолого-педагогіч-
ного управління процесом розвитку людини з урахуванням її вікових особливостей, особистісного досвіду 
та соціального стану [8, с. 64].

Так, М. Кашапов, досліджуючи психологічні аспекти професійного педагогічного мислення, визначав 
його як пізнавальний процес пошуку педагогічної проблеми, розв’язок якої в ході професійної діяльності 
передбачає особистісне включення педагога в перетворювальну діяльність. Разом із тим професійне педа-
гогічне мислення вчителя зумовлює позитивні перетворення педагогічної проблемної ситуації. У цьому 
контексті науковець веде мову і про творче педагогічне мислення, яке розглядає як вищу пізнавальну про-
фесійно-педагогічну діяльність учителя з пошуку, виявлення і вирішення педагогічних проблем, що реалі-
зуються на вищому (творчому) ієрархічно організованому рівні. Саме в цьому і полягає здатність, бажання 
та потреба вчителя до здійснення аналізу, узагальнень та перетворювання педагогічних ситуацій, самостійно 
приймати рішення щодо вибору та використання засобів власної педагогічної дії, адекватних наявним педа-
гогічним реаліям (ситуаціям). Творчо підходити до процесу створення нових засобів педагогічного впливу 
на учнів та весь навчально-виховний процес [5, с. 50].

Виходячи з педагогічної точки зору, В. Сластьонін визначає педагогічне мислення як уміння само-
стійно аналізувати педагогічні явища та процеси, розчленовувати їх на складові елементи (умови, причини, 
мотиви, стимули, засоби тощо), уміння осмислити кожну із виділених складових частин у нерозривному її 
взаємозв’язку з цілим, уміння бачити та виділяти в теорії навчання та виховання ідеї, закономірності, висно-
вки, адекватні логіці розглядуваного психолого-педагогічного явища, уміння виділяти основну педагогічну 
проблему та шляхи її оптимального розв’язку [12, с. 19].

У цьому ж ключі розглядають педагогічне мислення Ю. Кулюткін і Г. Сухобовська. Вони обґрунтовують 
думку, що педагогічне мислення, тобто професійне мислення вчителя, повинне розглядатися через призму 
здатності особи реалізовувати педагогічні ідеї в своїй практичній діяльності, вміння бачити у явищах, що 
виникають у процесі фахової педагогічної діяльності, їх загальнопедагогічну сутність [9].

Подібних поглядів з визначення суті поняття «педагогічне мислення» дотримується і укладач Україн-
ського педагогічного словника С. Гончаренко. Він розглядає педагогічне мислення як необхідний складник 
особистості вчителя, що дозволяє йому успішно осягати причинно-наслідкові зв’язки педагогічного процесу, 
здійснювати об’єктивний самоаналіз своєї педагогічної діяльності, поглядів, процесів, ситуацій, переживань 
та на основі такого самоаналізу здійснювати правильне, науково обґрунтоване пояснення причин виникнення 
тих чи інших педагогічних ситуацій, своїх дій, успіхів і недоліків, а також прогнозувати результати своєї 
професійної діяльності. Таким чином, педагогічне мислення є визначальною характеристикою здатності вчи-
теля вирішувати педагогічні завдання, застосовуючи при цьому положення філософії, психології, педагогіки 
та методики навчання, адаптувавши їх до конкретних ситуацій, що виникають у процесі його навчально-
виховної роботи, його здатності розрізняти в конкретному явищі його загальнопедагогічну суть [3, с. 252].
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І. Лернер, досліджуючи питання педагогічного усвідомлення та його роль у становленні вчителя, гово-
рить про те, що педагогічне мислення являє собою певне своєрідне «бачення» вчителем учня, школи, оточу-
ючого світу. І в цьому (специфічно-педагогічному) баченні вчителя сконцентровані його етичні установки, 
психолого-педагогічні та професійні знання, його особистісно-професійні якості, способи його розумових 
і практичних дій [6, с. 52–57].

Натомість Р. Шамсутдинова та О. Шувалова не цілком погоджуються з поглядами І. Лернера на визначення 
суті поняття «педагогічне мислення». Зокрема, у своїй монографії, присвяченій дослідженню дидактичних 
умов формування професійного мислення у студентів-істориків, вони зазначають, що в підході І. Лернера до 
визначення суті поняття «педагогічне мислення» випадає процесуальний складник мислення. Вони ведуть 
мову про те, що мислення є узагальненим і опосередкованим віддзеркаленням дійсності, а в контексті педа-
гогічного мислення – ще й розкриття сутності педагогічних явищ та їх творчого розв’язку, моделювання 
педагогічного процесу [14, с. 12–13].

Таким чином, доповнюючи погляди І. Лернера, вони подають своє визначення поняття «педагогічне мис-
лення». Розглядаючи його як своєрідне «бачення» і творче відображення у свідомості вчителя школи педа-
гогічного процесу в його цілісності і розвитку, яке зумовлене певними психолого-педагогічними і спеціаль-
ними знаннями, особистісними якостями, специфічними професійно-педагогічними способами здійснення 
пізнавальної діяльності, а також функціями праці вчителя [14, с. 12–13].

Також автори монографії вважають за потрібне до основних ознак педагогічного мислення, наведених 
Є. Поляковим [10, с 105], додати:

– вміння самостійно аналізувати педагогічні явища, тобто розчленовувати явища на складові психолого-
педагогічні елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, форми прояву тощо);

– вміння осмислювати кожну частину у взаємозв’язку з цілим і у взаємодії з іншими складниками, зна-
ходити в теорії навчання і виховання ідеї, висновки, закономірності, адекватні логіці цього явища;

– вміння правильно діагностувати педагогічне явище, тобто визначати, до якої категорії психолого-педа-
гогічних понять належить явище загалом;

– вміння знаходити основне педагогічне завдання (проблему) і оптимальне її рішення з урахуванням всіх 
конкретних особливостей.

Додати ще такі ознаки [14, с. 12–13]:
– вміння пояснювати педагогічні явища;
– вміння моделювати і прогнозувати педагогічний процес;
– вміння виявляти, аналізувати і оцінювати (шляхом рефлексії) результати своєї діяльності;
– вміння критично осмислювати і розробляти свій творчий індивідуальний стиль;
– наявність професійної специфіки сприйняття уваги, уяви, пам’яті, а також особливості емоційно-вольо-

вої сфери педагога.
В. Бойченко визначає професійне педагогічне мислення вчителя як його уміння виробляти певну власну 

систему, раціонально організувати розумову працю учнів. При цьому дослідниця уточнює, що така харак-
теристика якісно визначає спроможність майбутнього вчителя «навчати й навчатися, уособлює рівень роз-
витку розумових, пізнавальних, творчих і пошуково-дослідницьких здібностей, операційно-технологічних 
умінь, умінь долати труднощі у вирішенні проблемних ситуацій та розв’язанні задач; використовувати різні 
види мислення; вести спостереження; здійснювати самоконтроль, володіти професійною рефлексією тощо» 
[1, с. 36].

О. Дубасенюк вказує на те, що професійне мислення вчителя у своїй структурі містить низку ознак, 
якостей і властивостей, що дозволяють вести мову про притаманне вчителю-майстру особливе педагогічне 
бачення світу. Зокрема, професор О. Дубасенюк виділяє такі професійні характеристики педагогічного мис-
лення: включеність педагогічного мислення в практичну діяльність на всіх етапах її здійснення; професійну 
відповідальність за свої рішення; педагогічна проблемна ситуація є природною частиною практичної діяль-
ності суб’єкта, її розв’язок педагогічно необхідний; у процесі вирішення розумових задач професіонал-
практик сам виділяє і формулює умови вирішуваної задачі. Отже, зазначає науковець, педагогічне мислення 
можна розглядати як вид професійного мислення, що дозволяє суб’єктові пізнавати суть педагогічної ситу-
ації і організовувати свої педагогічні дії з її цілеспрямованого перетворення [4].

Разом із тим педагогічне мислення, як зазначає професор Л. Лісіна, як ідеальна форма віддзеркалення 
освітніх процесів не може мати власного змісту. Його зміст становить різноманіття педагогічної діяльності, 
аналіз, синтез, порівняння, класифікація, екстраполяція її складників [7].

Як видно з наведених вище підходів і поглядів до визначення суті поняття «педагогічне мислення», 
воно є складним поліфункціональним явищем, без сформування якого неможливе становлення майбут-
нього педагога. Тобто у зв’язку зі своєю універсальністю педагогічне мислення є визначальною складо-
вою частиною професійної компетентності майбутнього вчителя, що проявляється як вищий пізнаваль-
ний процес, спрямований на виявлення і розв’язок проблемності у процесі своєї професійної педагогічної 
діяльності.

Професор Л. Лісіна вказує на те, що узагальнене вміння педагогічно мислити припускає наявність у педа-
гога аналітичних, прогностичних, проєктивних та рефлексивних умінь [7].
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Професійна педагогічна діяльність у самій своїй основі є творчою діяльністю, оскільки здійснюється 
в динамічних умовах, у неоднозначних, поліфункціональних, творчих ситуаціях. Тому і успішне форму-
вання професійно-педагогічного мислення майбутніх учителів можливе лише в тому разі, якщо вони усві-
домлюють закономірності навчального процесу передусім як розвиток рефлексивного мислення.

Таким чином, доцільно вести мову про те, що мислення, яке функціонує в педагога, у структурі його 
професійної педагогічної діяльності буде спрямоване на суб’єктивне відтворення характеристик людини як 
суб’єкта освітнього процесу, як особистості і як індивідуальності. Професійно-педагогічне мислення буде 
відрізнятися від інших видів мислення специфікою об’єкта, змістом і характером розв’язуваних педагогіч-
них завдань, задач і ситуацій.

Водночас з урахуванням того, що професійно-мисленнева діяльність вчителя значною мірою прояв-
ляється в розгляді та аналізі власної професійної діяльності як певної сукупності педагогічних ситуацій, 
ми можемо вести мову про те, що професійне педагогічне мислення вчителя являє собою вищу форму актив-
ного відображення педагогічної реальності.

Професійно-педагогічне мислення є сукупністю тих інтелектуальних умінь, реалізація яких забезпечить 
успішну реалізацію професійної педагогічної діяльності. Тобто виступає узагальненим відображенням у сві-
домості фахівця (вчителя) професійно значимих фактів, чинників, явищ, процесів у їх системно-складних 
взаємозумовлених зв’язках, характерних для педагогічної діяльності. Відповідно до поглядів С. Рубінш-
тейна основним стимулом запуску і розвитку процесу мислення є проблемна ситуація [11, с. 63].

Вважаємо, що саме наявністю проблемних педагогічних ситуацій та потребою і прагненням її розв’язку 
зумовлюється розвиток професійного педагогічного мислення вчителя, відбувається активізація всіх його 
професійно орієнтованих мисленневих процесів.

Відповідно, на основі аналізу підходів до визначення суті поняття «педагогічне мислення» та поглядів 
Рубінштейна щодо механізмів розвитку мислення вважаємо, що для того, щоб у майбутнього вчителя сфор-
мувати та розвинути професійне педагогічне мислення, необхідно у процесі фахової підготовки залучати 
його до розгляду, аналізу та розв’язку педагогічних проблемних ситуацій.

Виходячи з особливостей педагогічної діяльності, які визначаються специфікою її цілей, завдань, умов 
і засобів діяльності вчителя, вважаємо, що професійне педагогічне мислення вчителя, сформоване у про-
цесі розв’язків педагогічних задач та педагогічних проблемних ситуацій, являтиме собою активний про-
цес професійного відображення педагогічної дійсності, що носить інтегративний характер та реалізується 
через ієрархізовану послідовність мисленневих процесів, які відповідають цілям навчально-виховного 
процесу та особливостям професійно-педагогічної діяльності вчителя, й спрямований на творче пере-
творення освітнього процесу у відповідності до сучасних суспільно-соціальних цілей, потреб та запитів 
і характеризується своєрідністю структури, змістового й практично-дієвого компонента та відповідними 
якісними характеристиками.

Для ефективного формування і розвитку у майбутніх педагогів професійно-педагогічного мислення 
необхідно забезпечити належні дидактичні умови, які дозволять залучити майбутніх учителів у процесі 
їх підготовки до розгляду, аналізу та розв’язку педагогічних проблемних ситуацій, забезпечувати високий 
рівень розвитку процесів педагогічної рефлексії, аналізу та прогнозування.

Дидактичні умови ефективного формування і розвитку у майбутніх педагогів професійно-педагогічного 
мислення являють собою умови, створені через сукупність заходів організації пізнавального та виховного 
процесу їх підготовки, дотримання яких забезпечує досягнення майбутніми учителями творчого та мето-
дологічного рівнів їх професійно-педагогічної рефлексії, належного розвитку їх професійно-педагогічного 
мислення.

До основних дидактичних умов, здатних значною мірою підвищити рівень навчально-виховного процесу 
підготовки майбутніх учителів, а отже, і забезпечити формування та розвиток їх професійного педагогічного 
мислення, у психолого-педагогічній науці відносять: оптимальне поєднання колективних та індивідуальних 
форм навчальної діяльності; використання наочних форм представлення результатів навчальної діяльності 
з метою підвищення їх самооцінки та стимулювання самоосвітньої активності майбутніх учителів; логічне 
поєднання та використання у процесі їх навчальної діяльності традиційних та інноваційних педагогічних 
форм, методів та засобів навчання з метою підвищення рівня інтенсивності та якості навчально-виховного 
та самоосвітнього процесу.

Вважаємо за потрібне, виходячи із суті та характеристик поняття «педагогічне мислення», доповнити 
такими умовами: активного діяльнісно-творчого характеру навчальної діяльності майбутніх учителів; засто-
сування елементів рефлексивного підходу, що дозволить забезпечити ситуації самопізнання, самоуправління, 
що проявлятиметься в аналізі та прогнозуванні своєї діяльності; використання активних методів навчання; 
ознайомлення майбутніх учителів з цінностями рефлексивної та педагогічної культури, творчо-педагогічної 
діяльності; створення творчого педагогічного середовища, в межах якого майбутні учителі зможуть бути 
залучені до творчого процесу виявлення, аналізу та розв’язку різноманітних педагогічних ситуацій, виро-
блення власного педагогічного стилю.

Вважаємо, що дотримання цих умов дасть змогу забезпечити належну підготовку майбутніх учителів, 
формування їхнього професійного педагогічного мислення.
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Висновки. На основі всього вищенаведеного вважаємо, що формування професійного педагогіч-
ного мислення майбутніх учителів є тривалим процесом, спрямованим на розгляд та подолання май-
бутнім учителем труднощів, притаманних професійній педагогічній діяльності, що потребуватиме від 
нього: сформованої системи професійно важливих знань, умінь та навичок, необхідних для організації 
та реалізації освітнього процесу; уміння здійснювати відбір навчальної інформації; уміння відійти від 
роботи за уже вивченим взірцем викладання та виробити власну модель педагогічної діяльності; бути 
відкритим до сприйняття нових педагогічних поглядів, ідей, підходів та технологій; творчо використо-
вувати різні педагогічні методи та методики навчання; легко орієнтуватися у виникаючих педагогічних 
ситуаціях та успішно їх розв’язувати; здійснювати пошуки нових, оригінальних способів вирішення 
педагогічних завдань; прогнозувати результати своєї педагогічної діяльності.
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Senchyna N. H. Psychological and pedagogical aspects of the development of professional pedagogical thinking 
of future teachers

The article covers the basic approaches to the definition of the concept «pedagogical thinking» from the psychological-ped-
agogical and philosophical perspectives. The content of the concept «pedagogical thinking» is specified and detailed. To eluci-
date psychological and pedagogical aspects of the development of pedagogical thinking of the future teachers, the author marks 
and characterizes its common, essential features and characteristics.

Based on theoretical psychological-pedagogical analysis, the research has established that it is impossible to become 
a teacher without pedagogical thinking, which is a complex polyfunctional phenomenon. It is proved that to form and develop 
professional pedagogical thinking, it is essential to use it to consider, analyze and solve pedagogical challenging issues. The 
research determines didactic conditions for the forma of pedagogical thinking the observance of which will allow ensuring 
an adequate training of future teachers, developing their professional pedagogical thinking.

It is found the development of professional pedagogical thinking of the future teachers is a time-consuming process focused 
on examining and overcoming challenges peculiar to the professional pedagogical activity by a future teacher. This will demand 
from him: a formed system of professionally important knowledge, skills and expertise necessary for the organization and imple-
mentation of the educational process; an ability to select educational information; to embrace new pedagogical views, ideas, 
approaches and technologies; to use different pedagogical methods and teaching methods creatively; to be at ease in emerging 
pedagogical situations and successfully solve them; to search for new, original ways of solving pedagogical problems; to fore-
cast the results of personal pedagogical activity; an ability to deviate from the studied model of teaching and to develop own 
model of pedagogical activity.

Key words: pedagogical thinking, approaches to development of pedagogical thinking, didactic conditions for effective 
development of pedagogical thinking.
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НАВЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ  
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Здійснено теоретичний аналіз навчальних стратегії як технологій формування культури іншомовної комунікації. 
Підкреслено, що атрибутом освіти постіндустріальної вищої школи є здатність людини ефективно освоювати вели-
чезні масиви інформації і успішно діяти «в максимально невизначених умовах економічної, технологічної, виробничої 
та інших ситуацій». Інтерактивність відкритого світового співтовариства вимагає від сучасної людини культури 
іншомовної комунікації, яка, як така, що викликана до життя формуванням глобального інформаційного суспільства, 
розглядається на сучасному етапі пріоритетним напрямом іншомовної освіти. Обгрунтовано навчальні стратегії 
як метод навчання, для якого характерним є регулювання «поведінки та думки, якими учень користується під час 
навчання», метою яких є «впливати на пізнавальний процес учня». Стратегії вивчення мови поділяють на когнітив-
ні стратегії, метакогнітивні стратегії, мнемотехнічні стратегії або стратегії, пов’язані з пам’яттю, компенсійні 
стратегії, афективні стратегії та самомотиваційні стратегії. Визначено підгрупи навчальних стратегій: стратегії 
пошуку, випробування, переходу та комунікації. Виявлено, що успішність стратегій, використаних у вивченні іноземної 
мови, залежить від кількох чинників: особливість мовного матеріалу (структура, мета, вимоги); якому стилю навчан-
ня учень віддає перевагу; яка в нього здібність та здатність до вивчення мови; який попередній досвід має у вивченні 
іноземної мови; яка в нього мотивація, культурне становище, вік, індивідуальні риси характеру; конкретна мова, яку 
потрібно вивчити; рівень мовної компетентності учня. Зроблено висновок, що розуміння сутності навчальної стра-
тегії з позиції методики формування іншомовної комунікативної компетенції дасть нам змогу виокремити комплекс 
найдоцільніших стратегій для розробки ефективної методики навчання студентів, побудованої на основі принципів 
інтенсивності та системності, які спрямовані на успішне оволодіння мовою, вироблення конкретних дій, що дозволя-
тимуть планувати, проектувати, оцінювати навчальну діяльність та максимально досягати кінцевого результату.

Ключові слова: навчальні стратегії, іноземна мова, мовне середовище.

Сучасна цивілізація вступає на принципово новий щабель розвитку. У науковій і публіцистичній літера-
турі можна зустріти різні назви сучасного суспільства: інформаційного, психологічного, постіндустріального 
та інших, але як би це суспільство не називали, його головною відмінною рисою є генерація і циркуляція 
нескінченного потоку і нескінченної кількості інформації, яка вимагає зовсім нового відношення до нього. 

Технологічний прогрес до кінця XX століття призвів до оцифрування гігантського обсягу інформації 
і створення величезної кількості баз даних про всі сфери життя суспільства. На рубежі століть стало очевид-
ним, що нестримне накопичення надзвичайно великої кількості даних далі стає неефективним. Все ясніше 
стає усвідомлюваною потреба в осмисленні, структуруванні, стисненні даних, що вимагає оперування на 
рівні знань [4, с. 45].

Домінуючою тенденцією подальшого розвитку сучасної цивілізації є опора на інформаційні ресурси 
і наукові знання, оскільки вони постають об’єктами і результатами праці всього населення. Вік інформації 
надав людині потужні інструменти і інфраструктуру для передачі інформації. Головною цінністю в сус-
пільстві нового типу стають знання, роль яких стала зростати у другій половині ХХ століття. Інформаційна 
революція і формування нового типу суспільного устрою – інформаційного суспільства – висувають інфор-
мацію і знання на передній план соціального та економічного розвитку. Для сучасної економіки, яка зазнає 
інноваційних змін, саме знання стають ключовим ресурсом [3, с. 60]. 

Підготовка «фахівця як переважаючого типу формування людського капіталу» йде в минуле. На зміну 
приходить концепція «компетентнісного працівника» [1] або «надпрофессіонала» [2]. Атрибутом освіти 
постіндустріальної вищої школи є здатність людини ефективно освоювати величезні масиви інформа-
ції і успішно діяти в максимально невизначених умовах економічної, технологічної, виробничої та інших  
ситуацій [2]. 

Оскільки навчання іноземної мови є складним психофізіологічним і психолого-педагогічним процесом, 
воно повинно спиратися на розуміння мови не тільки як системи знаків, набору засобів вираження думок, 
а й як комунікативно-когнітивної системи людини, що бере участь у переробці інформації про навколишній 
світ, у формуванні світогляду, покликаного впорядковувати і гармонізувати знання про світ, а також як засіб, 
що сприяє розвитку розуміння людиною об’єктивної реальності, активізації його пізнавальних здібностей, 
розвитку аналітичного мислення і реалізації творчого потенціалу. 

Підхід до навчання є невід’ємним компонентом системи навчання мови і служить підставою для вибору 
методів і прийомів навчання, які реалізують той чи інший підхід, будучи тактичною моделлю процесу 
навчання. Оскільки методика викладання іноземної мови є прикладною наукою, то кожен підхід до навчання 
в рамках методики відображає стан тих сфер знань, які по відношенню до неї є базовими: лінгвістики, 
психології, педагогіки, психолінгвістики та ін. Тому у вітчизняній методиці прийнято розглядати три компо-
ненти, що визначають підхід до навчання: лінгвістичний, дидактичний та психолінгвістичний.
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Сучасний світ швидко стає взаємопов’язаним в силу явищ і процесів, які неминуче викликають постійне 
розширення міжнародних зв’язків. Інтерактивність відкритого світового співтовариства вимагає від сучас-
ної людини культури іншомовної комунікації, яка викликана до життя формуванням глобального інформа-
ційного суспільства, розглядається на сучасному етапі пріоритетним напрямом іншомовної освіти. З ураху-
ванням нових соціокультурних реалій світова педагогічна думка розробляє відповідну освітню стратегію, 
змінюючи зміст і методи навчання іноземним мовам.

Мета статті – обґрунтувати навчальні стратегії як технології формування культури іншомовної комуні-
кації.

Насамперед зазначимо, що вивчення різних мов, комунікація іншими мовами сприяє пізнанню культури, 
світобаченню інших людей. Вивчення іноземної мови не тільки посилює вміння, засвоєні рідною мовою, 
розвиває пізнавальні навички, але і створюється можливість бути конкурентоздатним на європейському 
та міжнародному ринку праці.

 Водночас зазначимо, що вивчення іноземної мови – це не тільки соціально-економічна проблема. Вона 
є ще й дидактичною проблемою, оскільки вивчення та викладання іноземної мови – це взаємодія особистос-
тей (педагог-учень), для яких процес навчання і викладання має лінгводидактичну та психолого-педагогічну 
основу. 

Лінгводидактичні особливості процесу формування культури іншомовної комунікації по-різному роз-
глядаються дослідниками. 

Так, британський дослідник З. Дернєй [6], підкреслюючи цілісність процесу навчання, наголошує на 
актуальності психолого-педагогічного аспекту, оскільки педагог повинен не тільки передавати мовні кон-
струкції, а і знайти підходи для трансформування вивчення іноземної мови в навчальний процес. Він наго-
лошує, що для педагогіки, окрім теоретичного обґрунтування процесів і явищ, важливим є те, як навчати 
дітей вчитися, формувати вміння та удосконалювати навички для подальшого навчання, щоб навчальний 
процес став корисним досвідом для особистості.

За останні десятиліття усі тенденції розвитку теоретичних досліджень, педагогічних напрямів та прак-
тичних методів акцентували увагу на вдосконаленні посередницької функції мови [5; 7; 8]. Водночас 
потрібно звернути увагу на деякі особливості формування іншомовної компетенції: визначальними є не 
лише граматичні знання, але й навички спілкування; фокус освіти повинен переміщуватися від форми до 
змісту, від вчителя до учня, і слід надавати належну роль творчому формуванню знань учнів; роль педаго-
гічних цілей ефективно підкріплює автентичний мовний зміст; засвоєння мови можливе не лише з метою 
комунікації, а й за її допомогою, тому що процес так само важливий, як і мовна продукція; афективні змінні 
(поведінка, мотивація, хвилювання) відіграють значну роль у досягненні лінгвістичної цілі; контакт із цільо-
вим середовищем значною мірою сприяє засвоєнню мови; функціональні, комунікативні методи не достатні 
для задоволення потреб багатогранного учня, і тому необхідно розвивати розуміння граматики; формування 
культури іншомовної комунікації необхідно здійснювати у єднанні її формальних, змістовних та соціокуль-
турних одиниць.

Кінець ХХ – початок ХХІ століття у вивченні іноземної мови ознаменувався появою інноваційного 
методу – методу навчальних стратегій, які розглядаються з різних аспектів. Одним із перших дослідників 
цього методу був Р. Оксфорд [9], який визначив стратегії навчання як «специфічні зусилля учня, щоб зро-
бити процес навчання легшим, швидшим, приємнішим та самостійним». Розвиваючи цей аспект, Р. Оксфорд 
додав: навчальні стратегії – це «такі специфічні дії, поведінки, техніки чи технології, які учні (як правило 
усвідомлено) використовують для розвитку навичок з іноземної мови. Ці стратегії сприяють засвоєнню 
нової мови, зберіганню, пошуку та використанню пов’язаних з нею інформацію. Стратегії є засобами само-
свідомої участі, які необхідні для створення комунікативних умінь».

На думку А. Коена [5], навчальні стратегії – це прагнення сформувати лінгвістичну й соціолінгвістичну 
компетентність із метою створення міжмовної компетенції та впливу на пізнавальний процес учня, це метод, 
який регулює «поведінку та думки учня під час навчання». К. Мовнош, розглядаючи питання навчальних 
стратегій [7], звертає увагу на те, що навчальні стратегії характеризуються низкою суперечностей: свідо-
мий / несвідомий, тобто вони є центром як безпосередньої, так і опосередкованої уваги, поведінкові / пси-
хічні – навчальні стратегії одночасно є поведінковими та психічними [8], загальні/специфічні – стратегії 
є специфічними з погляду проблем та завдань, які змінюються. 

Під стратегіями, на відміну від раніше використаних навчальних, комунікаційних та продуктивних стра-
тегій, нині розуміють визначення стратегії діяльності учня, що дає можливість розглядати стратегії навчання 
у вузькому широкому розумінні. А. Коен, К. Мовнош розглядають навчальні стратегії у широкому значенні, 
підкреслюючи, що «стратегії вивчення іноземної мови містять у собі вивчення іноземної мови, а також стра-
тегії її використання» [5]. В основному це свідомо вибрані етапи чи дії, які вибирає учень, щоб покращити 
знання або використання іноземної мови [7].

Відповідно до цієї комплексної системи навчальні стратегії використовуються для відбору матеріалу, 
який слід вивчити. Стратегії використання мови поділяються на чотири підгрупи: стратегії пошуку, випро-
бування, переходу та комунікації. Під час знаходження відповідної інформації в довготривалій пам’яті 
у процесі випробування використовуються засвоєні матеріали в різних ситуаціях, під час переходу людина 
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робить спробу приховати недоліки своїх знань, а в процесі комунікаційних стратегій передає змістовні або 
інформаційні повідомлення для слухача або читача. У загальному значенні стратегії навчання мови здебіль-
шого поділяються на когнітивні стратегії, метакогнітивні стратегії, мнемотехнічні стратегії або стратегії, 
пов’язані з меморією, компенсійні стратегії, афективні стратегії та самомотиваційні стратегії. 

Разом із цим З. Дерней [6], Р. Оксфорд [9] виділяють шість стратегій навчання іноземних мов: когнітивні 
стратегії, метакогнітивні стратегії, стратегії пам’яті, компенсаційні стратегії, афективні стратегії та соці-
альні стратегії. 

Р. Оксфорд додатково виокремлює прямі та непрямі стратегії (табл. 1)

Таблиця 1
Систематика навчальних стратегій Р. Оксфорда (1990)

Навчальні стратегії Практична спрямованість
Прямі стратегії

Стратегії пам’яті Для зберігання інформацій Становлення психічних стосунків
Картини та звуки
Ретельний огляд
Дії

Когнітивні стратегії Психологічні стратегії, які роблять 
навчання осмисленим

Практика
Отримання та відправлення повідомлень
Аналіз та обґрунтування

Компенсаційні стратегії Допоможуть учням подолати недоліки 
в знаннях та успішно спілкуватися

«З’ясувати» розумним способом
Подолання мовних та письмових недоліків

Непрямі стратегії
Метакогнітивні стратегії Допоможуть учням мови регулювати 

процес навчання
Орієнтація на діяльність учнів
Організація та планування процесу навчання
Оцінювання власного процесу навчання

Афективні стратегії Пов’язані з емоційними потребами учня 
мови

Зменшення тривоги
Самозаохочення

Соціальні стратегії Дають можливість здійснювати більш 
інтенсивну інтеракцію іноземною мовою

Кооперація з іншими
Емпатія

Успішність стратегій, використаних у вивченні іноземної мови, залежить від кількох чинників: особли-
вість мовного матеріалу (структура, мета, вимоги); якому стилю навчання учень віддає перевагу; яка в нього 
здібність та здатність до вивчення мови; який попередній досвід має у вивченні іноземної мови; яка в нього 
мотивація, культурні прагнення, вік, індивідуальні риси характеру; конкретна мова, яку потрібно вивчити; 
рівень компетентності рідної мови.

Висновки. Теоретичний аналіз особливостей навчальних стратегій засвідчує актуальність проблеми 
в сучасному освітньому середовищі. Розуміння сутності навчальної стратегії з позиції формування іншо-
мовної комунікативної компетенції дає змогу виокремити комплекс найдоцільніших стратегій для розробки 
ефективної методики навчання учнів, побудованої на основі принципів інтенсивності та системності, які 
спрямовані на успішне оволодіння іноземною мовою, вироблення конкретних дій, що дозволятимуть плану-
вати, проектувати, оцінювати навчальну діяльність та максимально досягати кінцевого результату.

Оволодіння навчальними стратегіями сприяє розвитку інтелектуальних й інформаційних умінь ово-
лодіння іншомовною комунікацією на основі метакогнітивних стратегій, що сприяє розвитку організа-
ційних і комунікативних умінь. Усвідомлене оволодіння учнів навчальними стратегіями дозволить при-
швидшити роботу з іншомовним джерелом та допоможе самостійному досягненню культури іншомовної 
комунікації.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні проблеми застосування навчальних стратегій 
у процесі формування культури іншомовної комунікації в багатомовному освітньому середовищі.

Використана література:
1. Генисаретский О. И. Культурно-антропологические перспективы. Хрестоматия российского самосознания. Москва : 

АРГУС, 1995. Т. 2. 199 с. 
2. Обдалова О. А. Иноязычное образование в XXI веке в контексте социокультурных и педагогических инноваций. Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 2004. 180 с.
3. Плотинский Ю. М. Общество «знаний» и развитие когнитивного подхода . Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и 

политология. 2010. № 1. С. 45–63. URL : http://www.isras.ru/abstract_bank_congress4/2430.pdf.
4. Плотинский Ю. М. Проблемы развития общества знаний: социокогнитивный подход. Информационное общество. 2008. 

№ 5-6. С. 43–50. URL : http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/009534523eb8e426c32 5757500515eff.
5. Cohen, A. D., Bachman, L. F. (1998). Strategies and processes in test-taking and SLA. In L. F. (Ed.). Interfaces between 

second language acquisition and language testing research (pp. 90–111). UK Cambridge : Cambridge University Press URL :  
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521649636.

6. Dörnyei Zoltán (2003). Attitudes, orientations and motivations in language learning: Advances in theory, research and applications. 
Malden, MA : Blackwell, Oxford.

7. Mónos K. (2004). Learner Strategies of Hungarian Secondary Grammar School. Budapest : Akadé-miai Kiadó. 
8. O’Malley, J. M., Chamot, A. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: CU.



201

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

9. Oxford, R. L. (1990a). Language learning strategies and beyond: A look at strategies in the context of styles. In S. S. Magnan, 
(Ed.). Shifting the Instinctional Focus to the Learner (pp. 35–55). Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of 
Foreign Languages.

References:
1. Genisaretskiy O.I. (1995) Kulturno-antropologicheskie perspektivyi [Cultural and anthropological perspectives]. Hrestomatiya 

rossiyskogo samosoznaniya. M.: ARGUS, 1995. T. 2. 199 s. [in Russian]
2. Obdalova O.A. (2014) Inoyazyichnoe obrazovanie v XXI veke v kontekste sotsiokulturnyih i pedagogicheskih innovatsiy 

[Foreign language education in the XXI century in the context of socio-cultural and pedagogical innovations]. Tomsk: Izd-vo 
Tom. un-ta, 180 s [in Russian]

3. Plotinskiy Yu.M. (2010)Obschestvo znaniy» i razvitie kognitivnogo podhoda [The Knowledge Society and the Development 
of the Cognitive Approach]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 18. Sotsiologiya i politologiya. # 1. S. 45-63 URL: http://www.isras.ru/
abstract_bank_congress4/2430.pdf [in Russian]

4. Plotinskiy Yu.M. (2008) Problemyi razvitiya obschestva znaniy: sotsiokognitivnyiy podhod. Informatsionnoe obschestvo. 
[Problems of the development of a knowledge society: a sociocognitive approach] # 5-6. S. 43-50. URL: http://emag.iis.ru/arc/
infosoc/emag.nsf/BPA/009534523eb8e426c32 57575 00 515eff [in Russian]

5. Cohen, A. D., Bachman, L. F. (1998). Strategies and processes in test-taking and SLA. In L. F. (Ed.). Interfaces between 
second language acquisition and language testing research (pp. 90–111). UK Cambridge: Cambridge University Press  
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521649636. 

6. Dörnyei Zoltán(2003). Attitudes, orientations and motivations in language lelearning: Advances in theory, research and 
applications. Malden, MA: Blackwell, Oxford. 

7. Mónos K. (2004). Learner Strategies of Hungarian Secondary Grammar School. Budapest: Akadé-miai Kiadó.
8. O’Malley, J. M., Chamot, A. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: CU.
9. Oxford, R. L. (1990a). Language learning strategies and beyond: A look at strategies in the context of styles. In S. S. Magnan, 

(Ed.). Shifting the Instinctional Focus to the Learner (pp. 35–55). Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of 
Foreign Languages.

Siladi V. V. Learning strategies as means of forming culture of foreign language communication
Theoretical analysis had been carried out on educational strategies as means of formation of culture of foreign language 

communication. It had been emphasized that the attribute of post-industrial higher education is the ability of a person to absorb 
huge amounts of information effectively and successfully operate «under the most uncertain conditions of economical, techno-
logical, industrial and other situations». The interactivity of the open world community requires from the contemporary man 
a culture of foreign language communication, which has been brought to life by the formation of a global information society, 
is considered at the present stage as a priority area of foreign language education. Learning strategies have been validated 
as a method of teaching, which was defined by the regulation of «behaviour and thoughts that students use during learning», 
the purpose of which is to «influence the learning process of the student». Language learning strategies had been divided into: 
cognitive strategies, metacognitive strategies, mnemonic or memory-related strategies, compensatory strategies, affective strat-
egies and self-motivational strategies. Subgroups of learning strategies have been defined: strategies of research, test, transition 
and communication. It was found that the success of strategies used in learning a foreign language depends on several factors: 
the peculiarity of the language material (structure, purpose, requirements); what style of learning the student prefers; what is his 
capability and ability to learn the language; what previous experience he has in learning a foreign language; what is his motiva-
tion, cultural status, age, individual character traits; the particular language to be learned; language competence of the student. 
It was concluded, that understanding the essence of educational strategy from the standpoint of methods of formation of foreign 
language communicative competence will allow us to identify a set of most appropriate strategies for developing effective meth-
ods of teaching students, based on the principles of intensity and systemacity, that allows to plan, design, evaluate educational 
activities and achieve the end result as much as possible.

Key words: learning strategies, foreign language, language environment.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Дослідження присвячено вирішенню проблеми формування фахових компетентностей майбутніх фахівців тран-
спортної галузі у процесі вивчення спеціальних дисциплін. На основі виявлення компонентів фундаментальної під-
готовки та змісту загальноосвітніх дисциплін фізик, електротехніки та електроніки, а також фахових дисциплін 
й обґрунтування їх взаємодії у процесі підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі визначено педагогічні умови 
застосування проблемно-пошукового методу.

Теоретично обґрунтовано і розроблено методику реалізації застосування проблемно-пошукового методу у фахо-
вій підготовці майбутніх фахівців транспортної галузі через фундаменталізацію та наступність навчання фізики, 
загальнотехнічних та спеціальних дисциплін у транспортному коледжі. Доведено, що основною метою проблемного 
навчання студентів транспортного коледжу є їх активізація щодо оволодіння знаннями з фахових дисциплін, інтен-
сивного розвитку їх самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей. Завдання або запи-
тання стають для студента пізнавальною проблемою, якщо вони задовольняють такі вимоги мають пізнавальну 
складність, тобто вимагають роздумів; викликають пізнавальний інтерес; спираються на попередній досвід і знання 
на основі апперцепції.

Методами проблемного навчання, що сприяють формуванню фахових компетентностей у майбутніх фахівців 
транспортної галузі під час вивчення спеціальних дисциплін є: проблемний виклад знань фахових дисциплін; частково-
пошуковий метод (або евристичний), коли викладач створює проблемну ситуацію, сам формулює проблему та при-
вертає студентів до її розв’язання; пошуковий метод, за якого викладач створює проблемну ситуацію, формулює 
проблему, а студенти повністю самостійно її розв’язують.

Раціональне використання елементів проблемно-пошукового навчання у всіх формах навчальної роботи студентів 
транспортного коледжу: лекціях, семінарах, практичних та лабораторних заняттях, під час самостійної роботи має 
позитивний вплив на формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців транспортної галузі.

Ключові слова: фахові компетентності, майбутні фахівці транспортної галузі, спеціальні дисципліни, проблемно-
пошуковий метод навчання.

Стрімкий технічний розвиток автотранспортної галузі зумовив необхідність підготовки конкуренто-
спроможних фахівців на ринку праці, а також спонукає до оновлення змісту освітньо-професійних про-
грам підготовки майбутніх фахівців цієї галузі. Професійна підготовка студентів транспортних коледжів 
зумовлюється специфікою їх фахової діяльності в галузі обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, 
створенням принципово нових технологій, що спричиняється швидким розвитком автомобільної техніки 
і гнучких автоматизованих виробництв. 

Внаслідок швидкого технічного прогресу в транспортній галузі виникає суперечність між рівнем знань 
студентів технічного профілю, здобутих під час вивчення окремих фахових дисциплін, та освоєнням реаль-
ної автомобільної техніки, з якою автомеханік працюватиме, і технологій, які він використовуватиме в май-
бутній професійній діяльності. 

Як свідчать досвід викладацької діяльності, в результаті недостатньої взаємопов’язаності вивчення спе-
ціальних дисциплін знання студентів досить часто не задовольняють вимог до їх комплексного викорис-
тання у професійній діяльності. Координація навчального матеріалу за традиційними методиками не дає 
змоги розв’язувати такі важливі проблеми сьогодення, як забезпечення цілісності в оволодінні студентами 
транспортних коледжів сучасним змістом освіти, набуття ними систематизованих знань, умінь і навичок 
з навчальних дисциплін за фахом. Це породжує суперечність між зростанням обсягу змісту фахових дис-
циплін та обмеженим часом на їх вивчення за навчальними планами. За цих умов постає потреба оновлення 
змісту фахових дисциплін, які виступають фундаментом у процесі формування фахової компетентності май-
бутніх спеціалістів транспортної галузі.

Вирішення означеної проблеми потребує науково-теоретичного розроблення нових підходів до 
взаємопов'язаного вивчення загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін шляхом реалі-
зації наступності навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі. 

Поряд з цим, проведений аналіз наукових досліджень показав, що комплексний підхід до формування 
фахових компетентностей майбутніх фахівців транспортної галузі не достатньо розроблено. 

Теоретичну основу дослідження становлять базові положення психолого-педагогічних досліджень з про-
блеми вищої та професійної освіти з проблем вдосконалення навчання технічних дисциплін студентів коле-
джів А. Жмодяка, О. Ізмайлової, Т. Кучиної, Е. Новодворської, Н. Печенюк та ін.

Результати анкетування, бесід зі студентами та викладачами спеціальних дисциплін у коледжах, осно-
вним недоліком традиційного навчання спеціальних дисциплін є недостатня реалізація розвивальної функ-
ції навчального процесу, оскільки навчальна діяльність має переважно репродуктивний характер; провідне 
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місце в системі методів навчання займають вербальні методи, оскільки дозволяють за короткий час повідо-
мити студентам значний обсяг навчального матеріалу. Водночас цей метод має й істотні обмеження: діяль-
ність студента є більшою мірою пасивною, відомості, які викладач подає в готовому вигляді, тому недостат-
ньою мірою розвивається творче мислення студента.

Традиційно етапами засвоєння студентами транспортного коледжу знань з фахових дисциплін є сприй-
мання, усвідомлення, осмислення та розуміння, закріплення, застосування, узагальнення та систематизація 
знань, самоконтроль та самооцінювання (рис. 1).

Сприймання 
навчальних 
відомостей

Створення позитивної 
настанови на навчальну мету 

заняття, створення проблемної 
ситуації

Мобілізація минулого досвіду, 
концентрація уваги на 

об’єктах навчання

Розуміння, 
осмислення 
об’єктивних 

зв’язків і відношень

Пояснення, яке 
запам’ятовується (завдяки 
прикладам , асоціативним 

зв’язкам образів); передбачає 
доказовість суджень

Оновлення і збагачення 
наявних знань, «спрощення» 
процесу встановлення нових 

зв’язків, залежностей, 
позитивне емоційне 

забарвлення процесу пізнання

Закріплення, 
застосування знань 

і способів дій

Організація різноманітних 
видів діяльності Стимулювання творчості

Відтворення знань
Формулювання завдань, що 

потребують пізнавальної 
самостійності

Задоволення від здобутих 
знань, застосування здобутих 

знань 

Рис.1. Основні етапи засвоєння знань на сучасному занятті

Систематичний процес передачі знань з галузі фундаментальних наук у галузь прикладних здійсню-
ється за допомогою системи освіти, таким чином, що прикладна наука продовжує фундаментальну. Тому 
навчання спеціальних і технічних дисциплін ґрунтуються на знаннях з фізики, математики та пов'язане із 
розглядом конкретних процесів і явищ, що стосуються професійної діяльності майбутнього фахівця тран-
спортної галузі. 

Стрижневим напрямом педагогічного процесу вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації є фор-
мування самостійності та креативності як рис характеру майбутнього фахівця, уміння оперативно, ефек-
тивно приймати рішення в умовах дефіциту часу, наявності суперечностей, неналежної і несвоєчасної 
інформації про перспективи виконання поставлених завдань. Однією з головних цінностей майбутнього 
фахівця стає творча активність, а, відповідно, найефективнішим методом формування евристичного складу 
мислення студентів, на нашу думку, виявляється раціональне використання елементів проблемно-пошуко-
вого навчання у всіх формах навчальної діяльності студентів транспортних коледжів. 

На наше глибоке переконання, однією з умов ефективного формування фахових компетентностей майбут-
ніх фахівців транспортної галузі є впровадження елементів проблемного навчання під час вивчення фахових 
дисциплін. Через особливості проблемного навчання ефективного формування фахових компетентностей 
відбувається найефективніше саме в тих ділянках знання, де важливими є пізнавальна активність, зважаючи 
на постійне розширення теоретичних і практичних пластів знання, а також оперативність вирішення про-
блем, впевненість у власних силах і самостійність.

Найбільш важливими, на наш погляд, функціями, що притаманні проблемному навчанню, є, по-перше, 
розвиток творчого мислення студентів і, по-друге, розвиток практичних навичок використання знань і під-
вищення рівня освоєння навчального матеріалу. Розглянемо їх докладніше.

Творчий характер мислення виявляється у здатності переносити здобутті знання у нові ситуації, бачити 
аналогію у віддалених явищах, з готовністю видавати необхідні відомості в потрібний час, а також оціню-
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вати явища та вибрати одну з альтернатив. Тому формування повноцінного фахівця потребує забезпечення 
його складною системою інтегрованих знань та вмінь. На сучасному етапі проблеми взаємозв’язку та ціліс-
ності суспільних, наукових чи педагогічних процесів розв’язуються в умовах відчутного впливу на них 
науково-технічних зрушень. 

Значно більший ефект проблемного навчання у розвитку у студентів практичних навичок студентів 
використовувати знання і підвищувати рівень освоєння навчального матеріалу, ніж традиційного навчання, 
досягається за рахунок психологічних особливостей процесу засвоєння знань. Так, як показує практика, 
практичне відтворення знань і навичок, що здійснюється студентами усвідомлено і в межах проблемної 
ситуації, сприяє ґрунтовнішому засвоєнню знань, ніж лише вербальне або практичне їх відтворення у про-
цесі традиційного навчання. Механічне відтворення за викладачем дійсно може закріпити об'єкт в пам'яті 
студента, але самостійний вибір того або іншого навику, об'єкта знання студентами, персоналізує його, 
дозволяє досягти більшого ефекту від навчання.

Таким чином, знання, вміння та навички, набуті в процесі вирішення проблемних ситуацій, ефективніше 
фіксуються в пам'яті студента. Але це не єдиний і не головний ефект проблемного навчання. Знання, на наш 
погляд, не мають знеособленої і об'єктивної цінності, вони важливі лише в тому випадку, якщо студент зможе 
їх застосувати на практиці, вирішувати з їх допомогою конкретні фахові завдання. Тому проблемне навчання 
ставить студента в сприятливе становище за рахунок того, що у нього вже сформувалися навички поводження 
з проблемними ситуаціями, немає страху перед невідомим, воно сприймається лише як «поки» невідоме. 
У майбутній фаховій діяльності проблеми є постійними, зміна умов, цілей, контекстів, перешкод і невідо-
мих величин, що впливають на підхід до їх вирішення. Саме тому в процесі навчання спеціальних дисци-
плін надано пріоритет моделюванню, відтворенню практичних проблемних ситуацій майбутньої професійної 
діяльності та їх самостійного вирішення студентами, що і реалізується в концепції проблемного навчання.

Основною метою проблемного навчання є активізація студентів щодо оволодіння знаннями з фахових 
дисциплін, інтенсивного розвитку їх самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих зді-
бностей. Завдання або запитання стають для студента пізнавальною проблемою, якщо вони задовольняють 
такі вимоги:

– мають пізнавальну складність, тобто вимагають роздумів;
– викликають пізнавальний інтерес;
– спираються на попередній досвід і знання на основі апперцепції.
Розвинуте творче мислення, за нашими спостереженнями, зовні виявляється в тому, що студент:
– викладає вивчений матеріал (усно і письмово), спираючись на власні судження, умовиводи, докази, 

висновки;
– критично ставитись до думок інших, вимагає переконливого аргументування висловлених кимось 

положень і таку вимогу ставити до себе;
– уміло, оригінально відповідає на запитання викладача, сформульовані в нових варіантах; успішно 

виконує поставлені ним навчальні завдання проблемно-пошукового характеру;
– має схильність до дослідницької роботи.
Методами проблемного навчання, що сприяють вивченню спеціальних дисциплін «Автомобілі», «Елек-

трообладнання автомобіля», «Ремонт автомобіля» та ін. майбутніми фахівцями транспортної галузі, вважа-
ємо такі:

1. Проблемний виклад знань фахових дисциплін. Педагог ставить проблему і сам її розв’язує, демон-
струючи напрями наукового мислення і пошукової діяльності, показує «розвиток знань», тобто розкриває 
студенту шлях їх відкриття, демонструє зразок наукового пізнання, дає змогу їм спостерігати за діалектич-
ним рухом думки до істини, залучає їх до наукового пошуку, а студенти контролюють правдоподібність 
запропонованих педагогом гіпотез, переконливість доказів. У студентів виникають сумніви, запитання, що 
стосуються логіки і переконливості вирішення сформульованої педагогом проблеми.

2. Частково-пошуковий метод (або евристичний), коли викладач створює проблемну ситуацію, сам фор-
мулює проблему та привертає студентів до її розв’язання. Під час реалізації цього методу педагог планує 
етапи пошуку, розчленовує проблемне завдання на підпроблеми, які розв’язують студенти.

3. Пошуковий метод. Викладач створює проблемну ситуацію, формулює проблему, а студенти повністю 
самостійно її розв’язують.

Дослідницький метод, відповідного до якого студенти за умов проблемної ситуації бачать проблему, 
формулюють та вирішують її. На думку провідних психологів і педагогів [3], це найскладніший для сту-
дента метод, який потребує виявлення його активності, самостійності, творчих здібностей, бо «сформулю-
вати, в чому питання, - означає вже піднятися до відомого розуміння» - зазначає психолог С.Л. Рубінштейн 
[4, с. 39]. Найбільше можливостей для використання цього методу мають лабораторні роботи та практикуми 
з дисциплін «», «».

Перевагами застосування проблемного навчання у фахових дисциплінах варто відзначити такі: залучення 
до активної інтелектуальної чи практичної діяльності студентів, їх переживання при цьому сильних пози-
тивних емоцій − радість, задоволення; виховання навичок творчого засвоєння знань і вміння розв'язувати 
проблеми, формування і нагромадження досвіду творчої діяльності. 
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Незважаючи на вагомі переваги проблемного навчання, які, в цілому сприяють формуванню фахових 
компетентностей у майбутніх фахівців транспортної галузі, має ряд недоліків. Серед них: великі витрати 
часу; недостатній або низький рівень фундаментальних знань з фізики у студентів; потреба у високій пред-
метній та методичній кваліфікації викладача; низька ефективність засвоєння принципово нових розділів 
навчального матеріалу або складних тем, коли самостійний пошук виявляється надто складним. Проте 
доцільним є використання окремих елементів проблемного навчання та оптимального поєднання з тради-
ційним навчанням у процесі формування фахових компетентностей майбутніх фахівців транспортної галузі.

Так під час вивчення теми «Система запалювання автомобіля» (рис. 2) у фаховій дисципліні «Електро-
обладнання автомобіля» застосовано проблемний виклад нового матеріалу. Тобто викладачем не названо 
складові системи запалювання автомобіля (до якої входить і котушка запалювання) – це буде високий рівень 
проблемності, запропоновано студентам за рисунком здогадатися, а потім скоригувати і пояснити призна-
чення кожної частини котушки запалювання. В іншому випадку викладач називає складові частини і залу-
чає студентів до пояснення призначення, оскільки значна більшість елементів їм відома з розділів фізики 
та електротехніки (середній рівень). Низький рівень проблемності використовується, якщо в аудиторії є зна-
чні прогалини в знаннях з фізики чи електротехніки. В цьому випадку підійде проблемний виклад знань.

 

Рис. 2. Схема системи запалювання автомобіля: 1 – акумуляторна батарея, 2 – стартер, 3 – провід низької напруги,  
4 – амперметр, 5 – вмикач запалювання (замок), 6 – додатковий резистор, 7 – котушка запалювання, 8 – вакуумний 

регулятор випередження запалювання, 9 – переривник, 10 – конденсатор, 11 – розподільник, 12 – провід високої напруги,  
13 – свічка запалювання

Якщо тема вивчається самостійно (наприклад, за умов модульного чи дистанційно навчання), пропону-
ється перелік запитань, хоча без прямого контакту зі студентом у викладача немає можливості варіювати ці 
запитання. Наведемо орієнтовний перелік запитань.



206

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

1. За рахунок чого відбувається запалювання (див. рис. 2)? Відповідь. Робоча суміш у циліндрах карбю-
раторного двигуна запалюється електричною іскрою, що проскакує між електродами свічки запалювання. 
Повітряний проміжок між електродами свічки має великий електричний опір, тому між ними треба ство-
рити високу напругу, щоб виник іскровий розряд.

2. За яких умов виникає електричний розряд?
3. Що є спільним між іскровим розрядом і дуговим?
4. Поясніть механізм виникнення іскрового розряду.
5. Чи впливає значення тиску атмосферного повітря між електродами на виникнення іскрового розряду?
6. Чи має значення проміжок між електродами? 
7. Що називається електричною ерозією?
Після того, як явище іскрового розряду актуалізовано, викладач фахової дисципліни підкреслює ту осо-

бливість, що іскрові розряди мають виникати за певних положень поршнів та клапанів у циліндрах і чергува-
тися до встановленого порядку роботи двигуна. Ці вимоги забезпечуються системою запалювання (рис. 2). 
Тут прослідковується зв'язок з електротехнікою.

Далі варто детальніше зупинитися на котушці запалювання, оскільки до неї входить підвищувальний 
трансформатор, принцип дії якого студентам відомий з курсу фізики. Проте задля свідомого та активного 
засвоєння студентами матеріалу системи запалювання актуалізуємо опорні знання. З цією метою викорис-
товуємо метод фронтальної бесіди або роботи в групах.

1. Для чого потрібен додатковий опір в котушці запалювання (рис. 2)?
2. Що відбудеться, якщо в первинній котушці проходитиме струм низької напруги?
3. Що відбудеться після розмикання контактів переривника? Відповідь. Створюване ним магнітне поле 

зникає, перетинаючи витки вторинної обмотки, в якій виникає ЕРС.
4. В якій з обмоток виникає ЕРС індукції? Відповідь. У вторинній.
5. Чому пропорційне значення ЕРС? Відповідь. Швидкості зміни магнітного потоку.
6. Напруга на вторинній обмотці повинна сягати 20-24 тисяч вольт. За рахунок чого цього можна досягти?
Залежно від рівня базових знань студентів можна задати запитання з теми «Магнітне поле» курсу фізики.
Варто зазначити, що відповіді на ці запитання на перший погляд з розділу фізики, проте, якщо реалізу-

вати принцип наступності з фізикою в темі з електротехніки «Трансформатори» ступінь осмисленості від-
повідей студентів, як свідчать результати педагогічного експерименту, значно вищий.

Таким чином, побудова освітнього процесу вивчення фахових дисциплін студентами транспортних коле-
джів із застосуванням елементів проблемного навчання має ряд преваг порівняно з традиційною та дозволяє 
індивідуалізувати процес засвоєння знань кожним студентом, найефективніше сприяє формуванню фахових 
компетентностей майбутніх фахівців транспортної галузі.
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Slabko V. M., Makievsky O. I. Features of formation of professional competences of future specialists of the 
transport industry in the process of studying special disciplines

The study is devoted to solving the problem of forming professional competencies of future specialists in the transport indus-
try in the study of special disciplines. Based on the identification of components of fundamental training and content of general 
disciplines of physics, electrical engineering and electronics, as well as professional disciplines and justification of their inter-
action in the training of future transport professionals, the pedagogical conditions of problem-solving method are determined.

The method of realization of application of problem-search method in professional training of future specialists of transport 
branch through fundamentalization and continuity of training of physics, general technical and special disciplines in Transport 
College is theoretically substantiated and developed. It is proved that the main purpose of problem-based learning of students 
of Transport College is their activation in terms of mastering knowledge of professional disciplines, intensive development 
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of their independent cognitive activity and individual creative abilities. Tasks or questions become a cognitive problem for 
the student, if they meet such requirements have cognitive complexity, i.e require reflection; arouse cognitive interest; based on 
previous experience and knowledge based on apperception.

Methods of problem-based learning that contribute to the formation of professional competencies of future specialists in 
the field of transport during the study of special disciplines are: problem presentation of knowledge of professional disciplines; 
partial-search method (or heuristic), when the teacher creates a problem situation, formulates the problem himself and involves 
students in solving it; search method, in which the teacher creates a problem situation, formulates the problem, and students 
solve it completely independently.

Rational use of elements of problem-based learning in all forms of educational work of students of transport college: lec-
tures, seminars, practical and laboratory classes, during independent work has a positive impact on the formation of profes-
sional competencies in future transport professionals.

Key words: professional competencies, future specialists in the transport industry, special disciplines, problem-solving 
method of teaching.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ БАТЬКІВСЬКО-ВИХОВАТЕЛЬСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У статті схарактеризовано дефініції поняття «умова», «педагогічна умова», «організаційно-педагогічна умова». 
Уточнено сутність поняття «організаційно-педагогічні умови», які автор розуміє як необхідні й достатні обставини, 
за яких забезпечується ефективне патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі батьківсько-
виховательської взаємодії. Проаналізовано праці вчених щодо основних умов, на яких будується спільна робота закла-
ду дошкільної освіти і сім’ї, що дає підстави стверджувати, що процес патріотичного виховання має три умови: 
робота з дітьми щодо патріотичного виховання; робота з батьками; підвищення фахової майстерності педагога або 
методичний супровід.

Визначено організаційно-педагогічні умови ефективного патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку 
у процесі батьківсько-виховательської: підвищення професійної компетентності вихователів щодо патріотичного вихо-
вання дітей старшого дошкільного віку; спрямованість виховних зусиль закладів дошкільної освіти і сім’ї на забезпечення 
патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку; зміна форм і методів взаємодії педагогів та батьків, спря-
мованих на формування у дітей старшого дошкільного віку патріотичної вихованості. Кожна з означених умов конкре-
тизована змістом і формами здійснення виховної роботи. Під час реалізації першої умови з вихователями було проведено 
комплекс тренінгових вправ. Щодо другої умови – спрямованість виховних зусиль закладів дошкільної освіти і сім’ї на 
забезпечення патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку, то було розроблено комплекс вправ та ігор для 
дітей старшого дошкільного віку. Під час реалізації третьої умови – зміна форм і методів взаємодії педагогів та бать-
ків, спрямованих на формування в дітей старшого дошкільного віку патріотичної вихованості – були використані різні 
форми та методи роботи з батьками (тренінги, метод Case-study, метод проектування, «Точка зору», «Батьківський 
турнір», «Родинний аукціон», диски зі структурованою інформацією щодо патріотичного виховання).

Ключові слова: умови, патріотичне виховання, діти старшого дошкільного віку, батьківсько-виховательська вза-
ємодія.

Серед різноманітних напрямів виховання особливої уваги потребує такий напрям, як патріотичне вихо-
вання. На наш погляд, саме у цьому напрямі, як стратегічному для нашої країни, сьогодні вкрай необхідно 
зводити батьківсько-виховательську взаємодію, в якій мають бути враховані всі елементи співпраці, її реаль-
ності, можливості у вихованні майбутніх патріотів.

Метою статті є обґрунтування організаційно-педагогічних умов патріотичного виховання дітей стар-
шого дошкільного віку у процесі батьківсько-виховательської взаємодії.

У педагогічному словнику базових понять «умова» трактується, як «обставина, при якій що-небудь від-
бувається» [8, с. 91]. У Філософському словнику наголошується на тому, що «сукупність конкретних умов 
утворює середовище перебігу того чи іншого процесу, явища, від якого залежить дія законів природи і сус-
пільства» [9, с. 707]. О. Єжова у своїй статті визначає умови як «обставини, які достатні і необхідні для 
реалізації можливостей, що закладені у тому чи іншому процесі» [3, с. 39].

В. Андрєєв у своїй роботі стверджує, що «педагогічні умови є результатом цілеспрямованого відбору, 
конструювання та застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання 
для досягнення цілей». Ф. Клюєв, А. Найн педагогічні умови трактують як «сукупність об’єктивних мож-
ливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів педагогічного управління та матеріально-просторового 
середовища, що забезпечують успішне вирішення поставлених і спроектованих завдань». О. Пєхота розуміє 
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педагогічні умови як систему спеціально дібраних «форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, 
таких, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогіч-
ної мети» [6, с. 67].

К. Фатма у своїй роботі визначає педагогічні умови як категорією якості, ефективності, дієвості освітньо-
виховного процесу, визначають їх через поняття обставин, що свідомо й цілеспрямовано створюються педа-
гогами й зумовлюють певний напрям функціювання і розвитку освітньо-виховного процесу. У цій роботі 
вона виокремлює такі педагогічні умови взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю у полікультурному 
вихованні старших дошкільників: збагачення культурно-освітнього середовища закладу дошкільної освіти 
та сім’ї полікультурним змістом; спрямованість виховних зусиль закладу дошкільної освіти і сім’ї на забез-
печення полікультурної вихованості дітей старшого дошкільного віку; стимулювання партнерського співро-
бітництва закладу дошкільної освіти із сім’єю у полікультурному вихованні дошкільників [4].

За твердженням О. Шаповалової, спільна робота закладу дошкільної освіти і сім’ї будується на таких 
основних умовах:

1. Єдність у роботі дитячого садка і сім’ї у вихованні дітей. Вона досягається в тому випадку, коли цілі 
і завдання виховання добре відомі і зрозумілі не тільки вихователям, а й батькам, коли батьки знайомі з осно-
вним змістом, методами і прийомами виховання дітей і певною мірою оволоділи ними. 

2. Взаємна довіра у взаєминах між педагогами та батьками, розуміння потреб та інтересів дитини і своїх 
обов’язків як вихователів, зміцнення авторитету педагога в сім’ї і батьків у дитячому садку. Встановлення 
правильних відносин на основі доброзичливої критики і самокритики. 

3. Взаємодопомога у спільній роботі з виховання дошкільників. Дитячий садок повсякденно і різнома-
нітними шляхами допомагає батькам у вихованні дітей. У свою чергу, батьки допомагають дитячому садку 
в різній виховній роботі, піклуючись тим самим про виховання не тільки своєї дитини, але й інших дітей. 

4. Вивчення кращого досвіду сімейного виховання, пропаганда його серед широкого кола батьків, вико-
ристання в роботі дитячого садка позитивних методів сімейного виховання. 

5. Використання різноманітних форм роботи дитячого садку із сім’єю в їх взаємозв’язку: ознайомлення 
з життям дітей вдома, в сім’ї; педагогічні бесіди з батьками та іншими членами сім’ї, консультації; групові 
та загальні батьківські збори; конференції, лекторії, батьківські університети, вечори запитань і відпові-
дей, усні журнали, наочні форми педагогічної пропаганди. Щоденне спілкування вихователя з батьком чи 
матір’ю дитини створює великі можливості для індивідуальної роботи, для зміцнення зв’язку між сім’єю 
та дитячим садом.

6. Систематичне за певним планом здійснення зв’язку дитячого саду з батьками протягом усього року 
з урахуванням завдань і змісту виховно-освітньої роботи з дітьми. 

7. Залучення активу батьків (батьківський комітет), громадськості до діяльності дошкільного закладу, 
роботі з сім’ями [11, с. 51].

За словами Н. Гончар, на сучасному етапі в основу спільної діяльності родини й закладу дошкільної 
освіти закладені такі умови: 

– батьки й педагоги є партнерами у вихованні й навчанні дітей; 
– єдине розуміння педагогами та батьками цілей і завдань виховання й навчання дітей; 
– допомога, повага й довіра до дитини як із боку педагогів, так і з боку батьків; 
– знання педагогами та батьками виховних можливостей колективу й родини, максимальне використання 

виховного потенціалу в спільній роботі з дітьми;
– постійний аналіз процесу взаємодії родини й закладу дошкільної освіти, його проміжних і кінцевих 

результатів [2, с. 185].
Аналіз різних сучасних посібників для вихователів закладів дошкільної освіти (М. Кривоніс, О. Дробо-

тій, А. Частнікова) дає підстави стверджувати, що процес патріотичного виховання має три умови: робота 
з дітьми щодо патріотичного виховання; робота з батьками; підвищення фахової майстерності педагога або 
методичний супровід [5; 10].

За твердженням О. Потапчук, організаційно-педагогічні умови є різновидом педагогічних умов, які зале-
жать від особливостей організації навчально-виховного процесу [7, с. 141].

Аналізуючи роботи різних вчених-дослідників, Л. Блажко у своїй статті приходить до висновку, що орга-
нізаційно-педагогічні умови можна визначити як сукупність об’єктивних можливостей, що забезпечують 
успішне вирішення поставлених завдань або як функціональну залежність суттєвих компонентів педагогіч-
ного явища від комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних проявах. За її тверджен-
ням, організаційно-педагогічні умови – це сукупність факторів, що забезпечують організацію, регулювання, 
взаємодію об’єктів і явищ педагогічного процесу для досягнення поставленої мети [1].

Слушно зазначає у своїй роботі О. Єжова, що «організаційно-педагогічні умови мають передбачати 
такі обставини, що сприяють упорядкованості, узгодженості взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, які 
спільно реалізують певну програму або мету» [3, с. 42].

У контексті нашого дослідження під організаційно-педагогічними умовами розуміємо необхідні 
й достатні обставини, за яких забезпечується ефективне патріотичне виховання дітей старшого дошкільного 
віку у процесі батьківсько-виховательської взаємодії. Логіка дослідження передбачає розкриття визначених 
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нами організаційно-педагогічних умов патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі 
батьківсько-виховательської взаємодії.

Для ефективного патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі батьківсько-вихо-
вательської взаємодії необхідно дотримуватися наступних організаційно-педагогічних умов патріотичного 
виховання, що мають реалізуватися комплексно і передбачають:

– підвищення професійної компетентності вихователів щодо патріотичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку;

– спрямованість виховних зусиль закладів дошкільної освіти і сім’ї на забезпечення патріотичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку;

– зміна форм і методів взаємодії педагогів та батьків, спрямованих на формування в дітей старшого 
дошкільного віку патріотичної вихованості.

Визначаючи організаційно-педагогічні умови, ми зважали на те, що досягнення бажаного результату 
можливе лише у випадку інтеграції визначених нами умов. Кожна з означених умов конкретизована змістом 
і формами здійснення виховної роботи. 

Під час реалізації першої умови – підвищення професійної компетентності вихователів щодо патріо-
тичного виховання дітей старшого дошкільного віку, з вихователями було проведено комплекс тренінго-
вих вправ (Коло знань, Абетка святкових дат України, Святковий календар, Лабіринти, Символіка України, 
Колажі, Дерево нашої держави, Оскар, Мультфільми, Завдяки казці, Рідна родина, Сім’я від а до я», Святко-
вий календар, Портрет патріота).

Щодо другої умови – спрямованість виховних зусиль закладів дошкільної освіти і сім’ї на забезпечення 
патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку, було розроблено комплекс вправ та ігор для 
дітей старшого дошкільного віку (Мій родовід, Подорож рідним краєм, Родинне свято, Моя сім’я виру-
шає у подорож, Милосердний вчинок, Явища суспільного життя, Пізнай світ українських козаків, Державні 
та народні символи України, Подорож до Києва, Слово рідне, мова рідна, Природа України, Така різна Укра-
їна, Знайомся – країна-сусід, Українські народні страви, Світ бабусиної світлини).

Під час реалізації третьої умови – зміна форм і методів взаємодії педагогів та батьків, спрямованих на 
формування в дітей старшого дошкільного віку патріотичної вихованості – нами були розроблені різні 
форми роботи з батьками.

У роботі з батьками щодо патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку використовували 
тренінги, які користуються великою популярністю у батьків. Поняття тренінгу має загальне збірне значення. 
У тренінгах використовуються різні методи і техніки активного навчання: ділові, рольові та імітаційні ігри, 
розбір конкретних ситуацій і групові дискусії. Тренінг ділового спілкування направлений не тільки на роз-
виток у батьків ефективних навичок міжособистісної взаємодії, але й на підвищення загального рівня їх 
компетентності в цій галузі.

Також впроваджували метод Case-study. Цей метод передбачає перехід від методу накопичення знань до 
діяльнісного, практико-орієнтованого підходу. Це один із випробуваних у практиці методів навчання нави-
чкам прийняття рішень і вирішення проблем. Мета цього методу – навчити батьків аналізувати інформацію, 
виявляти ключові проблеми, обирати альтернативні шляхи вирішення, оцінювати їх, знаходити оптималь-
ний варіант і формулювати програми дій. Під час аналізу конкретних ситуацій особливо важливо те, що 
тут поєднується індивідуальна робота із проблемною ситуацією і групове обговорення пропозицій, підго-
товлених кожним членом групи. Це дозволяє розвивати навички групової, командної роботи, що розширює 
можливості для вирішення типових проблем. У результаті проведення індивідуального аналізу, обговорення 
в групі, визначення проблем, знаходження альтернатив, вибору дій і плану їх виконання батьки отримують 
можливість розвивати навички аналізу і планування.

Ефективним та актуальним інтерактивним методом співпраці з батьками є також метод проектування. 
Проектна діяльність унікальна, адже мало того, що вона інтегрує кілька методів навчання і виховання, також 
вона дозволяє активно залучати в освітній процес батьків. За допомогою проектної діяльності розвивається 
як особистість дитини, так і його пізнавальні та творчі здібності.

Також є такий активний метод роботи, як «Точка зору» – форма, що передбачає колективне обговорення 
педагогічної чи психологічної проблеми, вільний обмін думками. Кожен учасник доводить свою точку зору; 
«Батьківський турнір» – учасники турніру одержують спеціальні домашні завдання, до яких готуються 
заздалегідь, обмірковують їх вико нання. Для проведення турніру обираються ведучий та журі. Різнови-
дом педагогічного турніру є брейнринг, що проводиться за встановленим сценарієм; «Родинний аукціон» – 
форма роботи з батьками, яка спрямована на активний обмін новими ідеями, думками, родинними вихов-
ними знахідками, їх захист та пропаганда; а також давали батькам диски зі структурованою інформацією 
щодо патріотичного виховання (інформація, відео, завдання для дитини). У вільний час батьки та дитина 
могли відкрити його та за поданою інструкцією разом продовжувати патріотичне виховання вдома. Цей 
метод був високо оцінений батьками, адже так вони цікаво і просто могли виконувати завдання формування 
патріотичної вихованості їхньої дитини. 

Висновки. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в батьківсько-виховательській вза-
ємодії відбувається ефективно в процесі реалізації описаних організаційно-педагогічних умов.
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Solonska A. A. Peculiarities of organizational and pedagogical conditions of patriotic education in the process of 
parental-educational interaction

The article describes the definitions of «condition», «pedagogical condition», «organizational and pedagogical condition». 
The essence of the concept of «organizational and pedagogical conditions» is clarified, which the author understands as neces-
sary and sufficient circumstances under which effective patriotic upbringing of older preschool children in the process of par-
ent-educational interaction is provided. The works of scientists on the basic conditions on which the joint work of the preschool 
and family is built are analyzed. 

The organizational and pedagogical conditions of effective patriotic children of senior preschool age in the process 
of parental and educational are determined: increase of professional competence of educators on patriotic education 
of senior preschool children; the focus of educational efforts of preschool education institutions and families on ensur-
ing patriotic upbringing of senior preschool children; changing the forms and methods of interaction between teachers 
and parents, aimed at forming patriotic upbringing of senior preschool children. Each of these conditions is specified by 
the content and forms of educational work. During the implementation of the first condition, a set of training exercises was 



211

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

conducted with educators. Regarding the second condition – the focus of educational efforts of preschools and families to 
ensure the patriotic upbringing of senior preschool children, a set of exercises and games for senior preschool children was 
developed. During the implementation of the third condition – a change in the forms and methods of interaction between 
teachers and parents, aimed at the formation of patriotic upbringing of senior preschool children, various forms of work 
with parents were developed.

Key words: conditions, patriotic education, children of senior preschool age, parent-educational interaction.
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COMPETENCY-BASED APPROACH TO FUTURE LAWYERS’ PROFESSIONAL TRAINING  
AT CANADIAN UNIVERSITIES

The article substantiates the need to implement a competency-based approach to future lawyers’ training in higher 
education institutions. Based on the analysis of scientific works of domestic and foreign scientists, the variability in the inter-
pretation of such concepts as «competence» and «competence approach» is highlighted and their essence is specified. The 
definition of «competence» is given, which is considered to be an integrated student’s characteristic being manifested in 
the ability to productively perform professional activities in a particular field, using the acquired knowledge, skills, attitudes, 
values and experience. It is noted that the competency-based approach is aimed at achieving results, in particular, the for-
mation of a set of competencies that must be mastered by future legal specialists in the educational process, and practical 
experience in their application for successful self-realization in the professional sphere. The structure of competencies in 
accordance with the National Requirements developed by the Federation of Law Societies of Canada is analyzed. It is clari-
fied that this document establishes mandatory competencies in key areas of material knowledge, legal skills, professionalism 
and ethics to obtain a common law degree and to practise law in Canada. It is emphasized that the National Requirements 
for Law School Graduates are based on trends in developing common approaches to regulating the development of jurispru-
dence in the interests of Canadian society as a whole, not in each province or territory. Meanwhile, law schools are given 
the freedom to determine the most effective way to meet these requirements to provide legal education of high quality. It is 
concluded that the competence approach to the training of future lawyers involves the acquisition of sound legal knowledge, 
the formation of professional skills, abilities and values that will be successfully implemented in practice. 

Key words: competence approach, competence, National requirements, future lawyers, professional training, higher 
education, university, Canada.

Modern society requires the system of higher education to provide professional training of future specialists in 
the field of law not only with fundamental knowledge and skills, but also with the ability to be creative in solving 
extraordinary problems and competitive in the labor market, possessing the capacity to make responsible decisions, 
to cooperate, to manifest initiative, mobility, independence, dynamism, constructiveness, adaptability. 

In this context, one of the main tasks of modern higher education is the introduction of a competency-based 
approach to law students’ professional training. The main focus is on the competencies contributing to legal 
specialists’ adaptation to the changing conditions of the modern labor market and the rapid development of science 
and technology. Today, a competency-based approach is becoming an integral part of the system of higher legal 
education.

A considerable number of scientists, such as V. Baidenko, N. Bibik, O. Dubasenyuk, E. Zeyer, I. Zymnya, 
I. Yermakov, O. Kovtun, N. Kuzmina, V. Lozova, V. Luhovyi, A. Markova, O. Ovcharuk, V. Petruk, O. Pometun, 
S. Rakov, J. Raven, M. Rozov, O. Savchenko, S. Sysoeva, Y. Tatur, Y. Tikhomirov, A. Khutorsky, V. Yagupov 
conducted research of theoretical and methodological bases of a competency-based approach. A. Aleksiuk, 
V. Bondar, N. Demyanenko, A. Kapska, S. Kozak, M. Lazarev, O. Marmoza, V. Oliynyk,

 O. Romanovsky, V. Sydorenko, T. Sorochan paid significant attention to the introduction of this approach in 
the professional training of specialists. A competency-based approach in future lawyers’ professional training has 
been the subject of research by such scholars as T. Anisimova, A. Brazhnikova, O. Fedorenko, L. Shevchenko, 
F. Boyle, D. Kapps, F. Plauden, K. Sanford, G. Yavorska, O. Kalita, O. Bovdyr, O. Kotykova, N. Kozhemyako, 
I. Bryzgalova and others. The analysis of the scientific sources enables us to state that the problem of a competency-
based approach to future legal specialists’ professional training has not yet received a proper theoretical verification 
and practical approbation.

The purpose of the article is to substantiate the use of a competency-based approach to future legal specialists’ 
professional training at Canadian universities.

The results of analyzing scientific and pedagogical literature testified to the wide application of a competency-
based approach to research in education at the beginning of the 21st century due to political, economic, social, 
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cultural development of society in the context of growing globalization and competitiveness of the international 
educational space [13]. This approach focuses on the learning outcome being manifested in the formation of students’ 
competencies and the ability to effectively solve various professional problems, since the main task of higher education 
is to prepare people for effective activity and life in modern knowledge society [12]. Khymynets characterizes this 
approach as «the focus of the educational process on the formation and development of key and subject competencies 
of the individual» [9, p. 46]. It can be concluded that the emphasis is shifted from the level of students’ knowledge to 
their ability to apply information to solving practical problems, thus, enhancing its practical orientation. 

Yaroshenko considers a competency-based approach as «one of the directions in education modernization 
and one that presupposes university graduates’ high preparedness to succeed in various fields due to the formation 
of a system of key competencies, and corresponds to the general concept of educational standard accepted in 
the majority of the developed countries being directly related to the transition in the construction of the education 
content and quality control systems to a system of key competencies» [10, p. 7]. 

We agree with Zimnyaya’s opinion, who believes that a competency-based approach determines the purpose-
oriented and practical orientation of education, its pragmatic and professional aspect [3]. A competency-based 
approach provides effective and high-quality professional training by focusing on the practical component 
of the educational process. This approach involves students’ acquisition of experience in solving life and professional 
problems, performing key functions, social roles, implementation of competencies.

The system of higher education uses a wide range of the latest approaches to specialists’ training in the field of law. 
A prominent place in the process of future lawyers’ professional training is occupied by a competency-based approach, 
which provides for the students’ preparation to work in various professional and real life situations. In the context of our 
study, a competency-based approach is focused on achieving results, in particular, the formation of a set of competencies 
(knowledge, skills, values and attitudes) that future lawyers should acquire in the process of training and practical 
experience of their application to successfully realize themselves in professional spheres. Pometun and Ovcharuk 
consider a competency-based approach from the standpoint of «the focus of the educational process on the formation 
and development of individual’s key (basic) and subject competencies, resulting in the formation of general human 
competency, which is a set of key competencies, integrated personality characteristics» [5, p. 76].

In the scientific and pedagogical literature the term «competency», however, does not have a single interpretation 
among researchers. There are different approaches to the definition of «competency». Namely: «integral virtue 
of the individual, which characterizes his desire and ability (willingness) to realize his potential (knowledge, skills, 
experience, personal qualities, etc.) for successful activities in a particular field» [8, p. 6]; «a set of personality traits, 
characterized by the mastered knowledge, formulated skills, acquired practical experience and value orientations 
(values of self and family, work, nature and culture, society and state)» [7, p. 10]; «the ability of an individual 
to act» [1, p. 9]; «the ability to solve professional problems of a certain class requiring real knowledge, skills, 
and experience» [4, p. 14]; «specific ability of the individual to productive activity in a particular subject area, 
which includes narrowly specialized knowledge, skills and abilities, experience of their use in real life, a responsible 
attitude to the performance of professional functions» [2, p. 54]; «specially structured (organized) sets of knowledge, 
skills, abilities and attitudes that are acquired in the learning process» [6, p. 18].

Therefore, we can conclude that competence is an integrated characteristic of the graduate manifested in 
the ability to perform professional activities in a particular field effectively by applying the acquired knowledge, 
skills, attitudes, values and experience.

It is worth stating that Canada has never had a national standard of educational requirements for obtaining 
a law degree. The last standard was de facto a set of requirements of Upper Canadian law society, approved in 
1957 and revised in 1969, which were never revised for the next 40 years and were never formally approved by 
other law societies. Thus, in order to develop national standards for admission to the legal profession in 2011, 
the Federation of Law Societies in Canada has developed mandatory common law competencies that all graduates, 
starting from 2015, must possess to be admitted to bar admission programs. Canada’s common law programs 
must meet National Requirements defining the competencies, skills, and abilities that students must develop, 
and requirements to the academic programs and resources established by law schools. 

National Requirements are mainly applied to students’ acquisition of competencies in the main areas of material 
knowledge, legal skills, professionalism and ethics. The establishment of requirements in all three categories reflects 
their equal importance in the training of future lawyers who are competent to serve society. The requirements of the Law 
Society of Upper Canada considered only substantive law that reflected the priorities of all regulators and law 
schools at the time. In the last decades of the 20th century, both law schools and law societies began to pay attention 
to the formation and development of relevant skills and training of students, because every situation and every issue 
requires a lawyer to have a wide range of abilities, knowledge, and skills. The professional development of a lawyer 
never stops, so he must develop and adapt in a constantly changing legal field. To perform this role, a lawyer must 
understand the basic concepts of the legal system and be able to apply them to solve a specific problem or issue. It 
is clear that law school graduates are not capable to fully provide competent professional services to clients in all 
matters, but it is obvious that they must acquire the fundamental competencies needed to practice law.

The Federation of Law Societies of Canada has defined the following national competency requirements: skills 
requirements, ethics and professionalism and substantive legal knowledge.
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Skills requirements pressupose that a graduate must demonstrate the competencies in the field of problem solving 
(the ability to find out facts related to the case; identify legal, practical and policy issues and conduct the necessary 
research; analyze research results; apply the law in accordance with the actual context; identify and evaluate 
the appropriateness of alternatives for resolving issues or disputes); legal research (the ability to determine legal 
issues; choose sources and methods, conduct legal research pursuant to Canadian law; use techniques of legal 
reasoning and argument to analyze legal issues; identify, interpret and apply research results; effectively report 
research results); oral and written legal communication (the ability to communicate clearly in English or French; 
determine the purpose of communication; use correct grammar, spelling and language corresponding to the target 
audience; effectively formulate and present a well reasoned and accurate legal argument, analysis or advice) [14].

In the field of ethics and professionalism, graduates must demonstrate awareness and understanding of the ethical 
aspects of legal practice in Canada and the ability to identify and resolve ethical dilemmas in a legal context that 
includes the following: 1) knowledge of relevant laws, regulations, rules of professional conduct and common or 
case law and general principles of ethics and professionalism applicable to legal practice in Canada (this involves 
the awareness of the circumstances that lead to ethical problems; the fiduciary nature of the lawyer’s relationship with 
the client; conflict of interest; the administration of justice; duties related to confidentiality, privileges and disclosure 
of information in the relationship between the lawyer and the client; the importance of professionalism, including 
civility and integrity in dealing with clients, other lawyers, judges and members of the public; the importance 
and value of serving and promoting the public interest in the administration of justice); the nature and scope 
of the lawyer's responsibilities to clients, judges, other professionals in the field of law, law societies and the public; 
the range of legal responses to unethical behavior and professional incompetence; various models concerning the role 
of lawyers, the legal profession and the legal system, including their role in ensuring access to justice; 2) skills to 
identify and make informed and reasoned decisions about ethical problems in practice; to identify and engage in 
critical thinking in solving ethical issues in legal practice [14].

Since ethics and professionalism are at the heart of the legal profession, it is crucial for students to start appreciating 
them at the beginning of their legal education. In view of this, a requirement was approved for applicants for 
the position of a lawyer to take a separate training course in Ethics and Professionalism with a corresponding entry 
in the diploma. However, the content of the course, the number of credit hours, teaching methods and assessment 
remain with the law schools, thus giving them the flexibility to exercise these powers in a manner best suited to their 
learning objectives, while meeting the requirements of the Federation of Law Societies of Canada [14].

In the context of substantive legal knowledge the graduate must undergo a comprehensive training program to gain 
the understanding of the complexity of the law and the interrelationship between different areas of legal knowledge. 
In the course of this academic program, the graduate must demonstrate a general understanding of the basic legal 
concepts that can be applied in legal practice in Canada, including such areas as: the foundations of law including 
the principles of common law and equity, the process of drafting and analyzing the statutes; the administration 
of justice in Canada; public law, i.e. the principles of Canadian public law, including the constitutional law of Canada, 
Canadian criminal law and the principles of Canadian administrative law; the principles of private law, involving 
contracts, torts and property rights; legal and fiduciary concepts in commercial relations [14]. 

There have been numerous concerns about this requirement of the Federation, as a number of deans and lecturers 
at law schools consider it to be an attempt to restrict the right to choose the content of the academic programs 
and thus undermine the quality of law school education, which traditionally benefits from law societies’ minimalist 
approach to imposing any requirements to academic programs in the field of law. According to them, «modern law 
schools provide both liberal legal education and professional education. Law is an intellectual discipline and legal 
practice requires thorough academic study as well as the development of practical skills» [11].

Thus, law societies have demonstrated the ability to work together, to adjust their own relevant and meaningful 
approaches and mechanisms needed to achieve national goals. National requirements for law school graduates are 
based on trends to encourage and develop common approaches to regulating the development of jurisprudence 
in the interests of Canadian society as a whole, rather than in each individual province or territory. Meanwhile, 
law schools are given the freedom to determine the most effective way to meet national requirements, taking into 
account the requirements for high quality legal education.

On the basis of National Requirements, in 2013 all Canadian law societies approved the National Competency 
Profile, which identifies the knowledge, skills, and abilities required to practice law in Canada. To this end, a national 
survey of «new» lawyers was conducted, i.e. those who had the opportunity to practice law for the last 5 years 
(2007–2012). The provisions of this document are successfully implemented in academic programs in the field 
of law at Canadian universities and define a set of competencies that must be acquired by law students, and their 
formation is presented in the learning outcomes.

Therefore, we can conclude that in terms of competency approach legal education is determined by the ability 
of the specialist to solve problems of varying complexity based on the existing knowledge and experience, 
and professional competence of university graduates is defined as a set of basic professional knowledge, skills 
and abilities, previous practical creative experience and positive attitude to it, which determines their readiness 
to successful professional activity. Prospects for further research will lie in in determining the ways and methods 
of forming general and professional competencies considered to be vital for conducting legal practice.
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Столярчук Л. Б. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх юристів в університетах 
Канади

У статті обґрунтовано необхідність реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх 
юристів у закладах вищої освіти. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених висвітлено 
варіативність у трактуванні понять «компетентність» і «компетентнісний підхід» та уточнено їх сутність. Подано 
власне визначення поняття «компетентність», яке розглядається як інтегрована характеристика здобувача вищої 
освіти, що проявляється у здатності продуктивно здійснювати професійну діяльність в певній сфері, послуговуючись 
освоєними знаннями, вміннями, навичками, ставленнями, цінностями і досвідом. Зазначено, що компетентнісний 
підхід спрямований на досягнення результатів, зокрема на формування комплексу компетентностей, якими повинні 
оволодіти майбутні фахівці у галузі права у ході навчального процесу, та практичного досвіду їх застосування 
для успішної самореалізації в професійній сфері. Проаналізовано структуру компетентностей у відповідності до 
Національних вимог, розроблених Федерацією юридичних товариств Канади. Уточнено, що цей документ встановлює 
обов’язкові компетентності в ключових галузях матеріального знання, правових умінь і навичок, професіоналізму 
та етики для здобуття освітнього рівня із загального права та здійснення юридичної практики в Канаді. Наголошено, 
що Національні вимоги до випускників правничих шкіл ґрунтуються на тенденціях вироблення загальних підходів до 
регулювання розвитку юриспруденції в інтересах канадського суспільства в цілому, а не в кожній окремій провінції чи 
території. Водночас правничим школам надана свобода у визначенні найбільш ефективного способу задоволення цих 
вимог для надання високої якості юридичної освіти. Зроблено висновок, що компетентнісний підхід до професійної 
підготовки майбутніх юристів передбачає отримання ґрунтовних правових знань, формування професійних умінь, 
навичок і цінностей, що успішно реалізовуватимуться на практиці.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, Національні вимоги, майбутні юристи, професійна 
підготовка, вища освіта, університет, Канада.



216

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

УДК 373.2.091(477.62)»2015/2020»
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.46

Стягунова О. О.

МЕТОДИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОНЕЧЧИНИ (2015–2020 РОКИ)

Стаття висвітлює методичні пріоритети дошкільної освіти донецького регіону у 2015–2020 роках. Представ-
лено статистичні дані щодо розвитку мережі дошкільних закладів Донеччини на 01.09.2020 рік. Визначено поняття 
«методичні пріоритети» як перевагу векторів методичної діяльності. Проаналізовано основні методичні пріорите-
ти дошкільної освіти Донеччини у 2015–2020 році: підвищення кваліфікації, педагогічної майстерності, професійної 
самостійності та творчої ініціативи педагогічних працівників на науково-методичних засадах через удосконален-
ня форм і методів післядипломної освіти; методичний супровід змістових напрямів освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти з урахуванням потреб сьогодення: розширення інноваційного простору дошкільної освіти регіону, 
його практико-орієнтованого наповнення з урахуванням кадрової ситуації та потенційних можливостей педагогів. 
Висвітлено методичні пріоритети, які реалізуються через науково-методичний супровід дошкільної освіти відділом 
дошкільної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Охарактеризовано інновацій-
ні форми підвищення кваліфікації педагогів закладів дошкільної освіти: школа професійної майстерності – новітня 
модель післядипломної освіти, яка працює на базі Відкритого університету інноваційної педагогіки; обласна шко-
ла новаторства – форма підвищення фахового рівня педагогічних працівників закладів дошкільної освіти; авторська 
творча майстерня – добровільне об’єднання педагогів із високою творчою активністю, діяльність якого передбачає 
систематизацію та популяризацію педагогічного досвіду, розв’язання конкретних освітніх проблем та підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників. Розглянуто методичний супровід змістових напрямів освітнього процесу в закла-
дах дошкільної освіти з урахуванням потреб сьогодення. Представлено тематику школи професійної майстерності, 
обласної школи новаторства та авторських творчих майстерень, практико-орієнтованого наповнення інноваційного 
простору дошкільної освіти донецького регіону у 2015–2020 роках. 

Ключові слова: Дошкільна освіта, заклади дошкільної освіти, педагоги, методичний супровід, методичні пріори-
тети, підвищення кваліфікації.

Станом на 01.09.2020 мережа закладів дошкільної освіти (ЗДО) Донецької області складає 583 одиниці, 
в тому числі 253 – у містах (47 %) і 286 – у сільській місцевості (53 %). У 44 закладах освітній процес 
тимчасово призупинений (10 – через бойові дії, 15 – через проведення ремонтних робіт, 18 – через відсут-
ність дітей). Освітній процес в ЗДО забезпечують 6,4 тис. педагогічних працівників. Науково-методичний 
супровід дошкільної освіти регіону у 2015–2020 роках спрямовувався на подальше утвердження принципу 
дитиноцентризму – максимального наближення розвитку, виховання та навчання дитини до її сутності, 
індивідуальних особливостей і здібностей, що буде сприяти максимальному саморозвитку й самореалізації 
особистості. Ця мета визначає методичні пріоритети дошкільної освіти регіону.

Мета статті – розкрити та охарактеризувати методичні пріоритети дошкільної освіти Донеччини  
у 2015–2020 роках.

Пріоритет (від лат. prior – старший) словник іншомовних слів визначає як першість у чому-небудь, пере-
важне, провідне значення чогось. Згідно з науковими підходами, «пріоритет» – це поняття, яке вказує на 
важливість, першість. Тобто пріоритет визначає, яке завдання є нагальним, без виконання якого неможливо 
досягти певної мети розвитку [2, с. 14].

У термінологічному ланцюгу «методичний супровід», «методична підтримка», «методичні зусилля», 
«методичні переваги» преференція надається поняттю «методичні пріоритети дошкільної освіти», обґрун-
товується це тим, що таке визначення дозволяє констатувати важливість та перевагу векторів методичної 
діяльності. Методичні пріоритети визначаються відповідно до нормативних документів галузі, здобутків 
науки і практики, потреб суспільства, кадрової ситуації в регіоні.

Основними методичними пріоритетами дошкільної освіти Донеччини у 2015–2020 роках визначено:
1) підвищення кваліфікації, педагогічної майстерності, професійної самостійності та творчої ініціативи 

педагогічних працівників на науково-методичних засадах через удосконалення форм і методів післядиплом-
ної освіти;

2) методичний супровід змістових напрямів освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з ураху-
ванням потреб сьогодення:

– національно-патріотичне виховання дошкільників через збагачення їхнього світогляду певними зна-
ннями, формування уявлення про суспільні явища і події у світлі загальновизнаних тлумачень, накопичення 
соціального досвіду життя у найближчому оточенні (сім’ї, вулиці, місті/селі), через залучення до його куль-
тури, родинних традицій, виховання любові до Батьківщини-України і рідного дому;

– інклюзивна освіта – забезпечення якісної дошкільної освіти всім категоріям дітей, покращення 
їхнього фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства;

– наступність та послідовність в роботі ЗДО та початкової школи – побудова освіти на початкових її 
ланках з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей (фізичних, психологічних, інтелектуаль-
них) кожної дитини незалежно від її вікової групи, як формула успішної Нової української школи;
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– економічне виховання через формування основ соціальної та фінансової компетентності дітей – забез-
печення опанування дошкільниками елементарними економічними знаннями, готовність до адекватних 
ситуацій, дій, формування базових якостей як підґрунтя для подальшого самостійного збагачення власного 
економічного досвіду;

– сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей раннього віку в умовах ЗДО через забезпечення 
їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного 
і фізичного розвитку.

– оновлення ігрового середовища дошкільників відповідно до сучасних надбань науки і практики;
3) розширення інноваційного простору дошкільної освіти регіону, його практико-орієнтованого напо-

внення з урахуванням кадрової ситуації та потенційних можливостей педагогів.
Розглянемо детальніше основні методичні пріоритети, які реалізуються через науково-методичний 

супровід дошкільної освіти відділом дошкільної освіти Донецького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.

З 2011 року в Донецькому ОІППО працює Школа професійної майстерності (ШПМ) педагогів ЗДО – 
новітня модель післядипломної освіти, яка працює на базі Відкритого університету інноваційної педагогіки. 
Стрижневим напрямом роботи Школи ми розглядаємо сприяння творчій самореалізації молодих керівних, 
методичних і педагогічних кадрів на засадах компетентнісно орієнтованої освіти через педагогічне проек-
тування. Метою діяльності Школи є підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників ЗДО 
щодо найбільш якісного й продуктивного виконання професійних операцій в площині дошкільної освіти – 
у результаті оволодіння новими знаннями, вміннями й навичками, перспективним педагогічним досвідом, 
ефективними інноваційними технологіями та методиками.

Школа професійної майстерності педагогів ЗДО – і керівників, і вихователів – працює в межах курсів під-
вищення кваліфікації. Планувалася вона для категорії молодих, творчопрацюючих педагогів. Згодом фор-
мулювання було змінено на більш конкретне – для творчопрацюючих керівників та вихователів ЗДО. За цей 
час слухачами школи стали близько 380 слухачів. Основними завданнями діяльності Школи ми визначаємо:

– оновлення професійних знань учасників (психолого-педагогічні, фахові та соціально-гуманітарні) 
з визначеного напряму діяльності Школи;

– удосконалення техніки фахової діяльності ;
– розвиток професійних здібностей: комунікативність, креативність (творчість), рефлексія; перцептивні 

здібності (до сприйняття нового), інтелектуальні, організаторські;
– сприяння постійному саморозвитку і самовдосконаленню, розвитку творчої ініціативи учасників Школи.
Програма роботи Школи формується з урахуванням передових надбань науки і практики в галузі освіти, 

зокрема дошкільної психології та ін. Основою підготовки слухачів Школи виступає кооперативне навчання, 
проектна діяльність із використанням інтерактивних, тренінгових, коучингових технологій. Навчальну про-
граму Школи спрямовано на підвищення професійної компетенції педагогів закладів дошкільної освіти з акту-
альних проблем галузі. У 2015–2016 роках на засіданнях Школи було розглянуто загальні питання інноваційної, 
експериментальної діяльності дошкільних закладів, систему роботи з перспективним педагогічним досвідом, 
з 2017 року тематика засідань стала більш персоніфікованою, адресною, сприяючи моделюванню найзруч-
нішої для кожного учасника індивідуальної траєкторії саморозвитку. Зокрема, обговорювалися питання про:

– впровадження інновацій у систему управління закладом дошкільної освіти;
– інклюзивну освіту дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору ЗДО;
– інновації в освітній і виховній роботі та організації життєдіяльності дитини в дошкільному закладі 

відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– науково-методичне й управлінське забезпечення процесу підготовки педагога до інноваційної діяль-

ності як фактор підвищення якості освіти в регіоні;
– модернізація освітнього процесу в ЗДО в контексті Концепції НУШ;
– впровадження принципу дитиноцентризму через реалізацію педагогіки партнерства;
– забезпечення якості дошкільної освіти та ін.
з 2012 року в регіоні працює Обласна школа новаторства керівних, методичних і педагогічних працівників 

дошкільної освіти (ОШНД). Мета ОШНД: підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників 
дошкільної ланки освіти щодо найбільш якісного й продуктивного виконання трудових операцій; оволодіння 
новими знаннями, вміннями й навичками, перспективним педагогічним досвідом, ефективними інноваційними 
технологіями та сучасними методиками; створення «інтелектуального клімату» й установок для особистісного роз-
витку, творчої самореалізації та плідного спілкування й співпраці керівників методичних служб і практиків дошкіль-
них навчальних закладів Донецької області. Завдання: оновлення та розширення професійних знань учасників; 
вивчення та впровадження у практику роботи перспективного педагогічного досвіду; розвиток професійних зді-
бностей; сприяння постійному саморозвитку і самовдосконаленню, розвитку творчої ініціативи учасників Школи.

Найпоширеніші форми роботи у Школі – презентація матеріалів, майстер-класи, конференції, круглі 
столи, практичні вправи, моделювання, квести, педагогічний шопінг, «методична карусель», «методичний 
покер», педагогічний брейнстормінг тощо. Тематика засідань формується відповідно до нових нормативних 
документів, ситуації, замовлень педагогів та здобутків науки і практики:
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– 2015 рік – «Організація дошкільної освіти в ЗДО, що розташовані на лінії розмежування», «Мето-
дичні підходи до збереження психічного здоров’я дошкільників у період проведення воєнних дій»;

– 2016 рік – «Удосконалення медіа-компетентності педагогічних працівників ЗДО як засіб підвищення 
якості дошкільної освіти», «Формування підприємницької компетентності у педагога ЗДО»;

– 2017 рік – «Освітня система «Радість розвитку»: механізми впровадження», «Формування основ 
фінансової та соціальної освіти дошкільників за програмою «Афлатот»;

– 2018 рік – «Соціальна реабілітація дошкільників в умовах СОЦСР», «Технології педагогічної взаємо-
дії з дітьми з особливими освітніми потребами»;

– 2019 рік – »TREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення», «Освіта для ста-
лого розвитку: формування у дітей дошкільного віку життєво важливих навичок».

– 2020 рік – «Автономія ЗДО – від А до Я», «Підвищення якості дошкільної освіти відповідно до Євро-
пейських рамок», «НУШ: лінії перетину дошкілля і початкової школи».

Ще однією із сучасних форм підвищення кваліфікації педагогів ЗДО є обласна авторська творча май-
стерня (АТМ) – добровільне об’єднання педагогів з високою творчою активністю, діяльність якого перед-
бачає систематизацію та популяризацію педагогічного досвіду, розв’язання конкретних освітніх проблем 
та підвищення кваліфікації педагогічних працівників [1]. Діяльність обласних АТМ у міжкурсовий період 
спрямовувалася на вивчення авторського перспективного досвіду педагогів-айстрів, його апробацію, моде-
лювання та трансформацію у практичну діяльність учасників.

У Донецькій області з 2015 по 2020 рік працювало декілька АТМ у міжкурсовий та курсовий періоди 
(таблиця 1).

Таблиця 1
Авторські творчі майстерні, що працювали у 2015–2020 р. на базі Донецького ОІППО  

(наук. кер. Стягунова О.О.)
№ Рік Назва АТМ Педагог-майстер Результативність 
1 2015 

2016
Технології підготовки 
дитини 5-6 річного віку до 
школи

Чубченко Л.Л. вихо-
ватель-методист ЗДО 
№ 19 м. Добропілля

Робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку 
«Вишиванкові прописи», матеріали АТМ узагальнено 
у методичному посібнику «До школи готові!»

2 2016 Профілактика кризових 
станів у дітей дошкіль-
ного віку засобами педа-
гогічної терапії

Місюра Л.А., завідувач 
ЗДО № 17 м. Костянти-
нівки

Методичний посібник «Профілактика кризових станів 
у дітей дошкільного віку засобами педагогічної терапії»

3 2016 
2017

Волонтерська діяльність 
у ДНЗ як засіб громадян-
ського виховання старших 
дошкільників

Безсонова О.К., завід-
увача ЗДО № 67  
м. Краматорська

- Безсонова О. К. Формування активної громадянської 
позиції дошкільників через залучення до волонтерської 
діяльності дорослих // Матеріали 7 Міжнародного фести-
валю педагогічних інновацій (Т. 2). 17-18 вересня. Черкаси: 
ЧОПОПП, 2015. с. 148–150. 
- Авторська творча майстерня для педагогів 
[Текст] / О. Безсонова, Л. Дудинська // Вихователь-мето-
дист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований 
журнал. - 2016. - N 8. - С. 45–51. 
- Безсонова О.К. Волонтерська діяльність у закла-
дах дошкільної освіти: старший дошкільний вік / авт. 
О.К.Безсонова. – Тернопіль : Мандрівець, 209. – 200с.

4 2015 
2016 
2017 
2018 
2019

Ознайомлення дошкіль-
ників із професійною 
діяльністю дорослих

Корнєєва О. Л., завід-
увач ЗДО № 31  
м. Костянтинівки,  
к. пед. н.

- Парк професій. Ознайомлення дошкільників із профе-
сіями дорослих: методичний посібник / Корнєєва Оксана 
Леонідівна, Стягунова Ольга Олександрівна. – К. : Інтер-
континенталь-Україна, 2017 . – 112 с. (Гриф МОНУ від 
10.07.2017 № 21.1/12-Г-363) 
- Парк професій, або Як зацікавити дошкільників про-
фесіями дорослих / Оксана Корнєєва, Ольга Стягунова // 
Вихователь-методист дошк. закл. : щоміс. спеціаліз. 
журн. – 2018. – № 1. – С. 46–53. 
- Мій тато – турист, або Як ознайомлювати дошкільників із 
професіями дорослих / Ольга Стягунова, Оксана Корнє-
єва // Вихователь-методист дошк. закл. : щоміс. спеціаліз. 
журн. – 2018. – № 11. – С. 39–48. 

5 2018 
2019 
2020

Формування життєвих 
компетенцій дошкільників 
у процесі соціально-фінан-
сової освіти

Летенко М.Г., вихо-
ватель-методист ЗДО 
№ 91 м. Краматорська

«Економічний ігроленд» як технологія економічного виховання 
дошкільників / О. Стягунова, Г. Степанченко, М. Летенко // 
Вихователь-методист дошкільного закладу : щомісячний спеці-
алізований журнал. – 2018. – N 11. – С. 30–38.

Пріоритет методичного супроводу змістових напрямів освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 
з урахуванням потреб сьогодення реалізовувався як у курсовий, так і в міжкурсовий періоди. У 2015 році 
з метою безпеки міжкурсові заходи почали проводитися у ІІ половині року. Детальний аналіз методичного 
супроводу представлено в таблиці 2.
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Таким чином, методичні пріоритети дошкільної освіти Донецької області у 2015–2020 роках, що визна-
чені нормативними документами, здобутками науки і практики, потребами суспільства, кадровою ситуацією 
в регіоні, реалізовано в системі післядипломної освіти керівників та педагогів ЗДО. Спрямовані вони на під-
вищення кваліфікації, методичний супровід змістовних напрямків освітнього процесу в ЗДО, розширення 
інноваційного простору регіону.
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Stiahunova O. O. The methodical pre-school education priorities of Donetsk region (2015–2020)
The article highlights the methodological priorities of preschool education in the Donetsk region in 2015–2020. Statistical 

data on the development of the network of preschool institutions of Donetsk region on 01.09.2020 are presented. The concept 
of «methodological priorities» is defined as the advantage of vectors of methodical activity. The main methodological priorities 
of preschool education in Donetsk region in 2015–2020 are analyzed: professional development, pedagogical skills, profession-
al independence and creative initiative of teachers on a scientific and methodological basis through the improvement of forms 
and methods of postgraduate education; methodical support of semantic directions of educational process in preschool educa-
tion institutions taking into account the needs of today: expansion of innovative space of preschool education of the region, its 
practice-oriented content taking into account the personnel situation and potential opportunities of teachers. The methodical 
priorities which are realized through scientific and methodical support of preschool education by the department of preschool 
education of Donetsk regional institute of postgraduate pedagogical education are covered. Innovative forms of professional 
development of preschool teachers, school of professional skills, the latest model of postgraduate education, which operates 
on the basis of the Open University of Innovative Pedagogy, regional school of innovation (a form of professional development 
of teachers of preschool education, author’s creative workshop) voluntary association teachers with high creative activity, 
whose activities include systematization and popularization of pedagogical experience, solving specific educational problems 
and teachers training. The methodical support of the semantic directions of the educational process in preschool education-
al institutions is considered, taking into account the needs of today. The topics of the professional skills school, the regional 
school of innovation and author’s creative workshops, practice-oriented filling of the innovative space of preschool education 
of the Donetsk region in 2015–2020 are presented.

Key words: Preschool education, preschool institutions, teachers, methodological support, methodological priorities, 
advanced training.
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Сухолова М. А.

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СЦЕНІЧНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Проаналізовано основні чинники впливу на формування сценічного іміджу майбутнього викладача вокалу в умо-
вах сьогодення. Визначено, що саморегуляція в процесі формування сценічного іміджу майбутнього викладача вокалу 
передбачає уміння керувати своїм внутрішнім світом, володіти сформованими уміннями швидко реагувати на пове-
дінку оточуючих, приймати правильні рішення у зміненій, нестандартній ситуації, формувати емоційну стабіль-
ність; ефективно реалізовувати власний потенціал. Наголошено, що формування іміджу пов’язане з такими важли-
вими психолого-педагогічними чинниками, як: самовиховання й саморегуляція, гармонія візуального образу, візуальна 
комунікація. Також акцентовано увагу на тому, що візуальна гармонія, будучи вагомим чинником формування іміджу 
особистості, є первинним принципом мистецтва, єдиним для усіх епох, самих різних художніх стилів і на усіх ета-
пах художнього розвитку. З огляду на це необхідно пам’ятати, що досягненню гармонії візуального образу в процесі 
створення сценічного іміджу вокаліста сприяє різноманіття прийомів та засобів, що моделюють його структуру, 
поєднання окремих аспектів надання і сприйняття гнучкої й багатогранної візуальної інформації, чому значною 
мірою сприяє візуальна комунікація. Сьогодні візуальна комунікація спрямована не на трансляцію смислів, а на діа-
лог, у якому відбувається пошук бажаного. Погляд на візуальну гармонію, як на поступове ускладнення і розширення 
її смислового змісту з імпліцитним збереженням її попередніх форм, є доцільним у розумінні трансформації візуаль-
ності у сучасній культурі. У процесі аналізу значення візуальної комунікації у процесі формування сценічного іміджу 
майбутнього фахівця підкреслено й виняткове значення одного з найбільших образно насичених жанрів масової 
комунікації та найбільш актуальних видів художньої комунікації – реклами. Доведено, що на формування позитив-
ного сценічного іміджу безпосередньо мають вплив такі основні засоби, як маркетинг, дизайн, психологія, реклама, 
PR-фахівці, що формують імідж у свідомості оточуючих, в результаті чого виникає значний соціальний ефект.

Ключові слова: сценічний імідж, фаховий імідж, мода, рекламна комунікація, викладач вокалу, сучасні тенденції, 
девіз, іміджеві технології, PR-фахівці.

Важливим аспектом ефективності сценічного іміджу є визначення основних чинників, які, передусім, 
впливають на його формування. Перш за все, у процесі створення сценічного іміджу важливим є чітке розу-
міння викладача і студента у необхідній значимості створення іміджу.

На думку Г. Євтушенко, імідж викладача формують чинники, комплексне поєднання яких може забез-
печити створення позитивного ефекту на студентів та ведення успішної викладацької діяльності, зокрема:

– аудіовізуальна культура особи, тобто грамотність мовлення, манери, стиль одягу та його доречність 
конкретній ситуації, вміння триматися на публіці, презентувати інформацію певній цільовій аудиторії;

– поведінка викладача в різних аспектах (поведінка в професійному середовищі серед студентів та колег, 
вміння контролювати свій емоційний стан та знаходити способи комунікації, розумітися з різними типами 
особистостей);

– система моральних та етичних цінностей викладача (світосприйняття, ставлення до власної професії 
та до студентів);

– статус і самооцінка викладача (відповідне визначення своєї ролі в навчальному процесі, своїх педаго-
гічних можливостей та професійних якостей);

– сукупність особистісних якостей (толерантність, повага до інших людей, почуття гумору, доброта).
О. Куций визначає психологічні чинники формування іміджу фахівця в сучасних умовах, серед яких 

основними, на думку дослідника, є такі:
1) соціальне порівняння. Воно означає зіставлення суб’єктом деяких своїх власних характеристик із 

характеристиками іншого суб’єкта на основі певної прийнятої ним системи цінностей. Індивід оцінює себе 
двояко: шляхом зіставлення рівня своїх домагань з об’єктивними результатами своєї діяльності; шляхом 
порівняння себе з іншими людьми;

2) соціальна мода. Соціальну мода – явище, зумовлене закріпленням у суспільній свідомості якихось 
норм. Ці норми розробляються творчими людьми на основі оригінальних інформаційних повідомлень і при-
ймаються споживачами цих повідомлень (сприймають як керівництво до дії). Моду створюють конкретні 
люди, які прагнуть мислити оригінально і володіють високим соціальним статусом, престижем, тобто є так 
званими «законодавцями моди». Отже, соціальна мода є чинником, який формує найбільш привабливі 
форми поведінки;

3) зараження, яке психологи здебільшого визначають як несвідому, мимовільну схильність індивіда 
до певних психічних станів. Воно відображає сутність попереднього чинника й виявляється не через 
усвідомлене прийняття якоїсь інформації або зразків поведінки, а через передачу певного емоційного 
стану. Тут індивід не відчуває навмисного тиску, а несвідомо засвоює зразки поведінки інших людей, 
підкоряючись їм. Г. Лебон, аналізуючи такий психічний механізм соціального впливу, як зараження, 
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писав про те, що воно найбільш характерне для натовпу і сприяє утворенню в нього специфічних влас-
тивостей. Мода та зараження є тими чинниками, що формують бажання неусвідомлено, некритично 
наслідувати;

4) стереотип як спрощене, заздалегідь прийняте уявлення, що не випливає із власного досвіду. Ці спро-
щення сильно впливають на сприйняття і розуміння явищ навколишньої дійсності. За допомогою системи 
стереотипів можна управляти процесом формування іміджу. Психологічну основу такої наукової концепції 
становить учення про домінанту (за І. Вікентьєвим). Ухвалення рішень, інтуїція, творчі осяяння, з одного 
боку, і шаблонність мислення, неприйняття нового – з іншого, реалізуються на основі єдиного психофізіо-
логічного механізм: принципу домінанти;

5) чинник «ореолу», сутність якого полягає у приписуванні об’єктові аналізу властивостей, ознак 
та характеристик, що пов’язані з умовами діяльності, соціальним оточенням, які безпосередньо та авто-
матично переносяться з них на об’єкт. Цей чинник є досить ефективним через залучення до формування 
іміджу відомих особистостей;

6) громадська думка, яка розглядається фахівцями з PR як вихідна інформація, що допомагає оцінити 
діяльність носія іміджу, визначити ефективність лінії його поведінки та слугує орієнтиром впливу в бажа-
ному напрямку. Громадська думка здатна серйозно впливати на довгостроковий успіх діяльності носія імі-
джу та його суспільний статус. Тому формувати громадську думку треба серйозно, кваліфіковано і постійно. 
Головна мета формування громадської думки – чітко сформулювати власні інтереси і загальногромадську 
значущість власної діяльності в суспільстві. Звідси зрозуміло, що професіонали у зв’язках із громадськістю 
повинні глибоко розуміти та розбиратись у механізмі формування громадської думки. Механізм формування 
громадської думки технологічно забезпечується послідовністю таких дій: заявити про себе; привернути 
та втримати увагу; викликати інтерес; зняти напругу і недовіру; ініціювати бажання; спонукати суспільство 
до бажаної дії; удосконалювати імідж.

На думку Т. Кулакової, формування іміджу пов’язане з такими важливими психолого-педагогічними чин-
никами, як: самовиховання й саморегуляція, гармонія візуального образу, візуальна комунікація.

Самовиховання майбутнього викладача вокалу – це свідома діяльність щодо вдосконалення знань, умінь, 
навичок відповідно до вимог професії, спрямована на становлення професійно-смислового самовідношення, 
розвиток здібностей до самовизначення й саморозвитку, що сприяє успішній самореалізації в музично-педа-
гогічній й виконавсько-творчій діяльності.

Передумовами самовиховання особистості є її життєві та професійні цілі, задачі і плани, здатність вольо-
вого саморегулювання, до об’єктивної та адекватної самооцінки, творче мислення, почуття власної гідності, 
а також знання теорії самовиховання і наявність певного досвіду роботи над собою.

Л. Донська, наголошує, що створення іміджу викладача розглядається як поетапний процес (суб’єкт – 
праобраз іміджу – первинний імідж – вторинний імідж – ідеальний імідж), спеціально організована взаємо-
дія учасників формування іміджу на основі соціальної перцепції з метою забезпечення позитивного став-
лення соціуму до конкретної особистості.

Ураховуючи авторський задум композитора і поета, вокаліст створює свій інтерпретаційний план твору 
та модель сценічного образу, необхідного для його втілення. Важливого значення у цьому процесі С. Гми-
ріна надає таким чинникам, як:

– індивідуальні психологічні особливості виконавця-вокаліста (темперамент, експресивність та емоцій-
ність, розвинена творча уява і фантазія, інтуїція, сугестивність тощо);

– особистісні якості співака (комунікативність, емпатійність, артистичність тощо);
– здібності (музичні, акторські, художньо-творчі);
– природні й набуті вокальні дані (тембр голосу, рухливість голосу, широкий співацький діапазон, при-

родне резонування, виразна дикція та артикуляція).
Взаємозв’язок і взаємозумовленість означених чинників сприяють створенню і втіленню співаком сце-

нічного образу вокального твору з дотриманням авторської стилістики.
В. Олексенко в поліетапності процесу створення іміджу вбачає такі:
– сприйняття образу, що стане підґрунтям для побудови іміджу – на цьому етапі особливо впливає реаль-

ний образ викладача, а якщо його не має, студент створює його із власних ідеалів;
– корекція реального образу до ідеального з урахуванням особливостей педагога, що формує імідж;
– програвання та примірювання бажаного іміджу до реального образу викладача;
– входження в образ у процесі викладацької практики;
– індивідуалізація набутого образу викладачем.
Р. Горчакова виокремлює такі чотири етапи формування іміджу:
І етап – оцінення початкового іміджу. Тобто відбувається своєрідна оцінка образу через оцінення окремих 

компонентів іміджу. Важливо правильно зібрати інформацію, використовуючи метод опитування і анкету-
вання. Також можна використовувати інші методи збору інформації. Отримані дані ретельно аналізуються, 
і на основі отриманих результатів узагальнюється інформація про початковий імідж.

ІІ етап – розробка стратегії щодо розвитку і покращенню іміджу. Постійна робота над покращенням імі-
джу є надзвичайно важливою. Для цього необхідно розробити план його подальшого розвитку, який включа-
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тиме цілі, задачі, місію, конкурентні переваги, сегменти ринку, корпоративну культуру та інші компоненти. 
Під час розробки даної стратегії важливо направити її на конкретну цільову аудиторію. 

ІІІ етап – реалізація створеного плану. На даному етапі важливо дотримуватись розробленого плану щодо 
розвитку і покращенню іміджу. Успіх цього етапу залежить від правильності реалізації попереднього. Саме 
цей етап, як підкреслює автор, потребує найбільших зусиль та часу.

ІV етап – оцінка сформованого іміджу. Після того як відбулася реалізація плану, спрямованого на покра-
щення іміджу, необхідно оцінити отриманий імідж за допомогою спеціальних інструментів і методів. 

Нам імпонує класифікація основних інструментів іміджевих технологій, визначена у працях Є. Поздни-
шева та Г. Почепцова, яка передбачає такі:

1. Архаізація. Вона автоматично вступає в дію у кризові періоди, коли суспільство спускається за шка-
лою потреб А. Маслоу в бік елементарних рівнів. Занижений рівень потреб висуває на перше місце більш 
примітивні реакції, серед яких можна відзначити такі, як опора на примітивний варіант характеристик типу 
«свій-чужий». Спостерігається збільшення статусу обожнювання кумира, лідера. 

2. Вербалізація – це сукупність словесних (вербальних) повідомлень, які передаються цільовій ауди-
торії для привернення її уваги до об’єкту іміджування, виділення його із загальної маси аналогів (позиці-
онування) і прагнення зробити його таким, що запам’ятовується для представників цільової аудиторії. Як 
основні цілі вербалізації розглядають постановку потрібних акцентів в інформації (побудова необхідного 
відношення цільових аудиторій до ситуації) і узгодження вербальних смислів з розумінням аудиторії. Верба-
лізація як один з основних інструментів створення іміджу впливає на слуховий канал сприйняття інформації 
і здійснюється за кількома напрямками: 1) слогани (вербальні гасла); 2) метод «приєднання до аудиторії»;  
3) метод «акцентування інформації. 

3. Візуалізація. Особливістю іміджмейкінгу є одночасний вплив на об’єкт за декількома каналами. Най-
важливішим із них є візуальний. Візуальні прояви впливають на людину поза її свідомості. Тому всі символи 
в першу чергу носять візуальний характер. Візуальний образ повинен корелювати з образом носія іміджу. 

4. Упровадження моделей сприйняття. Важливим феноменом керування суспільною увагою слід 
визнати введення не тільки самої інформації, але і одночасне введення моделей її позитивного сприйняття 
та оцінки. Людина при цьому отримує не тільки повідомлення про того чи іншого виконавця, але і модель 
схвалення його з вуст шанованих і популярних фахівців. Масова свідомість потребує підказки, опорних 
точок, які допомагають їй формувати власну думку, тому впровадження моделей сприйняття стає для неї 
необхідним. Модель діяльності з вибудови іміджу в даному випадку ґрунтується на тому, що для людини 
більш комфортно мати уявлення, які підтримуються іншими, а не відкидаються ними. Людина сама прагне 
в більш комфортну для себе ситуацію, яка в даному випадку виступає як така, що підтримує її уявлення.

5. Деталізація – це різновид візуалізації, коли для подачі конкретної інформації використовуються 
деталі, що акцентують увагу на об’єкті. Правильно побудований імідж часто володіє якоюсь унікальною 
деталлю, яка асоціюється саме з цим суб’єктом діяльності. 

6. Дистанціювання – це відділення і віддалення від іміджу суб’єкта діяльності негативних асоціацій. 
7. Емоціоналізація. Емоції краще запам’ятовуються, краще cприймаються, тому будь-яке повідомлення, 

що несе емоційну інформацію, є надзвичайно впливовим. Завдання іміджмейкера – внести в повідомлення, 
виступ потрібні емоції. Важливо знайти правильне співвідношення раціональних та емоційних складових 
впливу. Емоційно забарвлена інформація легше проходить фільтри аудиторії і краще запам’ятовується. 
Механізм емоціоналізації полягає в переорієнтації на цілі аудиторії. Існує кілька методів емоціоналізації: 
конкретизація, співпереживання, запозичення чужих емоцій.

8. Контекстне введення знаків. Запровадження повідомлення в аудиторію за допомогою знака-людини 
часто є недостатньо чітким, масова свідомість потребує суттєвої підказки. Нейролінгвістичне програму-
вання (НЛП) використовує для цього терміни конгруентності/інконгруентності – тобто подачу сигналів, 
які суперечать один одному. Спеціаліст із НЛП зорієнтований на пошук подібної інконгруентності, щоб 
визначити наявність характерної для даної людини певної проблемної ситуації. Іміджмейкер повинен вміти 
користуватися методами непрямої комунікації, коли потрібне повідомлення передається шляхом насичення 
контексту виступу знаками того повідомлення, яке потрібно передати.

9. Маніпулювання – це методика впливу на поведінку людей для досягнення певних цілей, за якого воля 
об’єкта маніпуляції повністю пригнічується за рахунок введення його в оману, надання помилкового вибору. 
Сьогодні в повідомленнях ЗМІ іноді використовуються такі прийоми маніпулювання, як монтаж, спотво-
рення, фейки, неточності, пряма неправда, посилання на «конфіденційні джерела», наклеювання ярликів, 
трансфер негативних образів, дані соцопитувань, думки експертів тощо.

10. Міфологізація – це спроба побудови подвійного повідомлення, бажання обійти фільтр аудиторії, впли-
вати на неї на підсвідомому рівні. Це апеляція до свідомості, до образів, які склалися в людини. Сутність 
комунікаційної матриці міфу – це специфічний екран сталих традицій, на який проектуються образи повсяк-
денної реальності через архетипи колективного підсвідомого. Міф і архетип – це той тип інформації, який 
на підсвідомому рівні присутній у кожної людини і необхідно активізувати цю символіку в потрібному для 
комунікатора напрямку. Архетип несе дуже потужний емоційний заряд, тому його використання у процесі 
створення іміджу має магнетичний вплив на аудиторію. 
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11. Позиціонування – це фіксація і закріплення в структурі дискурсу певного місця соціального суб’єкта 
відповідно до його соціального статусу і соціальної ролі. Це також акцентування уваги споживачів інфор-
мації на тих характеристиках носія іміджу, в яких він сам найбільш зацікавлений. На практиці процес пози-
ціонування можна продемонструвати як серію з декількох послідовних операцій: 1) трансформація (вибір), 
коли образ обмежено тільки тими характеристиками, які цікаві аудиторії; 2) посилення (акцентування 
уваги і посилення відібраних характеристик; 3) перебільшення, коли у створюваному образі перебільшу-
ються непотрібні характеристики; 4) переведення – коли для посилення впливу передача характеристик 
образу переводиться на інший канал комунікації. В основі позиціонування завжди лежить принцип порів-
няння (зіставлення), а також протиставлення за контрастом, коли увага аудиторії спрямовується на об’єкт, 
що репрезентується далеко не завжди як найкращий, але обов’язково відрізняється від подібних до нього 
об’єктів того ж класу. 

12. Самопрезентація – це особиста заява про себе. Метою самопрезентації є формування бажаного імі-
джу, її основними принципами виступають: стислість, переконливість та емоційність. 

Формами самопрезентації вокаліста можуть бути: концертний виступ; прес-конференція, інтерв’ю на 
радіо і телебаченні; інтернет-презентація; прес-реліз (офіційне повідомлення для друку); статті і публіка-
ції у різноформатних виданнях; майстер-клас тощо. Психологічні дослідження переконливо показують, що 
найбільший вплив на оточуючих здійснює їх особистий контакт з співаком. Зустрічі, бесіди, виступи нада-
ють чудову можливість для ефективної самопрезентації. А публічний виступ є безумовно найкращим спо-
собом самопрезентації.

13. Самореклама – це рекламування, вихваляння самого себе, власних досягнень, заслуг і чеснот. Само-
реклама є частиною реклами і має комерційну спрямованість. Самореклама носія іміджу вирішує одночасно 
три завдання: 1) в умовах конкуренції виділитися серед тих, кого він оцінює як рівних собі; 2) уявити себе 
рівним за статусом тим, хто досяг значного успіху; 3) продемонструвати себе в найбільш вигідному світлі, 
створити гідний імідж, сподобатися оточуючим.

Висновки. Таким чином, створений у результаті впливу вищерозглянутих чинників позитивний сценіч-
ний імідж вокаліста має відповідати таким критеріям: бути відповідним, адекватним та гнучким, відрізня-
тися оригінальністю від конкурентів, здатністю швидко адаптуватися до ринкових умов та змін у сучасному 
світі. На формування позитивного сценічного іміджу безпосередньо мають вплив такі основні засоби, як 
маркетинг, дизайн, психологія, реклама, PR-фахівці, що формують імідж у свідомості оточуючих, у резуль-
таті чого виникає значний соціальний ефект. 
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Sukholova M. A. The main factors influencing the stage image of a vocal teacher in modern conditions
The article analyses the main factors influencing the formation of the stage image of the future vocal teacher in modern 

conditions. It has been defined that a self-regulation in the process of the stage image formation of the future vocal teacher 
involves the ability to manage their own internal world, to have formed skills to react quickly to the surrounding behavior, to 
make right decisions in a changed, unusual situation, to form emotional stability, to implement their own potential effectively. 
It has been emphasized that the formation of the image is connected with such important psychological and pedagogical fac-
tors as self-education and self-regulation, a harmony of visual image, a visual communication. The attention is also focused 
on the fact that the visual harmony, being a significant factor of the individual’s image formation, is the primary principle 
of the art, the only for all epochs, a variety of artistic styles and on all stages of the artistic development. In this regard it 
is necessary to remember that a variety of techniques and tools which are modeling its structure, combination of separate 
aspects of giving and perception of flexible and multifaceted visual information, which is greatly facilitated by visual commu-
nication, promotes achieving harmony of the visual image in the process of creating the vocalist’s stage image. These days 
visual communication is aimed not at the transmission of meanings, but at the dialogue in which the search for the desired is 
happening. The view on visual harmony as a gradual complication and expansion of its semantic content with the implicit pres-
ervation of its previous forms is appropriate in understanding the transformation of visuality in modern culture. In the process 
of analyzing the meaning of visual communication in the process of the stage image formation of the future vocal specialist 
the exceptional value of one of the biggest figuratively rich genres of mass communication and the most actual kinds of artistic 
communication – advertising has been underlined. It has been proved that the formation of a positive stage image is directly 
influenced by such basic tools as marketing, design, psychology, advertising, PR-specialists that form the image in the minds 
of others resulting in a significant social effect. 

Key words: a stage image, a professional image, fashion, an advertising communication, a vocal teacher, modern tenden-
cies, motto, image technologies, PR-specialists.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

У статті проаналізовано основні принципи дотримання здорового способу життя як важливої складової освіт-
нього процесу та формування всебічно розвиненої особистості.

Зазначено, що фізичне та психологічне здоров’я кожної людини, а також державного населення зокрема – це клю-
човий аспект, який надає можливість самовдосконалюватися, розширювати власний світогляд і працювати заради 
покращення умов життя у нашій країні.

Вказано різні визначення терміна здорового способу життя, які характеризують його специфічні вектори. Зазна-
чене поняття є багатоаспектним, оскільки зазнає впливу філософських, психологічних, медичних, педагогічних і соці-
альних чинників.

Розглянуто проблему пошуку можливих шляхів збереження здоров’я людини, що стає все більш актуальною за умов 
систематичного зростання фізичних та психічних навантажень, що пов’язано з інтенсивним розвитком суспільства.

Доведено, що навчання у вищому навчальному закладі – це складний, процес, який потребує дотримання викладача-
ми та студентами основних правил здорового способу життя з метою забезпечення комфортних умов праці, покра-
щення результатів навчально-виховної діяльності, формування творчої особистості, яка вміє працювати самостійно 
та прагне до постійного самовдосконалення.

Схарактеризовано ключові принципи дотримання здорового способу життя на факультеті технологій та дизай-
ну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які на сьогодні є пріоритетним 
напрямком навчально-виховного процесу і важливою складовою підготовки сучасного вчителя трудового навчання 
та технологій. Вони ґрунтуються на реалізації спортивно-масової, художньо-прикладної та виставкової діяльності.

Висвітлено основні складові сучасної концепції виховання молоді, а також підготовки майбутніх фахівців, зокрема 
необхідність дотримання правил здорового способу життя, що сприятиме забезпеченню фізичного та психічного 
здоров’я кожного студента.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, вчитель, технології та дизайн, трудове навчання, професійна підготовка.

Здоров’я людини у системі загальнолюдських цінностей займає одне із надзвичайно важливе місце. Збе-
реження здоров’я населення є державною проблемою і її практичне вирішення забезпечується комплексом 
різноманітних профілактичних заходів, як закладами охорони здоров’я, так і закладами освіти. 

Відомо багато визначень здорового способу життя, які запропоновані, зокрема: 
1. Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ): Здоровий спосіб життя – активне прагнення 

людини до фізичного, психологічного, духовного і соціального благополуччя… шляхом реалізації природ-
ного потенціалу, тобто не вдаючись до застосування зайвих речей і сторонніх речовин.

2. Українським інститутом соціальних досліджень: Здоровий спосіб життя – це все в людській діяль-
ності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, а також усе, що сприяє діяльності з оздоровлення 
умов життя – праці, відпочинку, побуту.

3. Українською спілкою психологів та психотерапевтів: Здоровий спосіб життя – це придбання і реаліза-
ція корисних звичок шляхом свідомої поведінки з метою досягнення гармонії у життєдіяльності людини [6].

4. Давньогрецьким філософом, 460 р.д.н.е.: Здоровий спосіб життя – це знання і дотримання міри 
в усьому [7]. 

Таким чином, здоровий спосіб життя – поняття об’ємне, яке містить філософські, медичні, психоло-
гічні, педагогічні, але найголовніші соціальні аспекти: умови життя, праці, навчання, відпочинку психічного 
та фізичного розвитку людини. Не випадково однією із фундаментальних проблем сучасності є пошук шляхів 
збереження здоров’я людини у різних умовах середовища життєдіяльності при безперервному зростанні пси-
хічних і фізичних навантажень. Високим рівнем такої завантаженості характеризується навчання у вищому 
навчальному закладі, тому формування здорового способу життя у студентів набуває важливого значення.

На факультеті технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка діє система формування здорового способу життя студентської молоді, яка є пріоритетним 
напрямком навчально-виховного процесу та складовою підготовки сучасного вчителя трудового навчання 
та технологій. До основних елементів цієї системи є створення на факультеті активної спортивно-масо-
вої роботи, розгалуженої художньо-прикладної та виставкової діяльності. Системоутворюючим фактором 
уже багато років на факультеті виступає естетичне виховання студентів через широкий спектр видів есте-
тичної діяльності. Теоретичною основою загальної системи естетичного виховання засобами українських 
народних промислів грунтується на концепціях видатних українських учених Г. Сковороди, А. Макаренка, 
В. Сухомлинського та багатьох інших сучасників.

В організації здорового способу життя молодої людини є поєднання принципу єдності виховання та само-
виховання. Якщо студент виступає у ролі організатора і активного лідера, то внаслідок цього буде формува-
тися активність, ініціативність і активна життєва позиція [5].
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Професорсько-викладацький склад факультету спрямовує свою роботу на створення особливої атмос-
фери морально-трудового виховання.

Важливими напрямками упровадження цієї педагогічної технології є надзвичайно бережливе ставлення 
до збереження і розвитку традицій українського народу, і факультету зокрема. Необхідно відзначити заходи 
посвяти у студенти І курсу, урочисте вручання дипломів, як бакалаврам, так і магістрам, проведення рек-
торського балу, щорічні зустрічі із кращими вчителями трудового навчання та технологій міста Полтави 
та області (заслуженими учителями України, членами дослідницької групи «Проектування як метод піз-
нання у освітній галузі «Технології», до складу якої входять учителі-методисти різних районів Полтав-
ської області); щорічні зустрічі з випускниками факультету; Тиждень факультету технологій та дизайну (із 
обов’язковим проведенням студентської науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню 
цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці).

Особливо необхідно наголосити на велику художньо-естетичну виставкову діяльність, яку здійснюють 
студенти та викладачі факультету беручи участь у найрізноманітніших заходах, як вузівських так і місь-
ких (Днів відкритих дверей, проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 
покази нових колекцій одягу театром мод, Дня міста, Дня вишиванки, Великодніх свят та ін.).

Студенти та викладачі факультету беруть активну участь у проведенні майстер-класів, наприклад, до Дня 
міста їх було проведено більше 50.

На факультеті технологій та дизайну сьогодні функціонують музей народних промислів, навчально-нау-
кова лабораторія «Дизайн-центр» та «Коучинг-центр», атмосфера яких впливає на студентство, підсилю-
ючи художньо-естетичний потенціал тих знань та умінь, які впроваджують викладачі при вивченні різних 
навчальних дисциплін.

Значною ланкою у системі формування здорового способу життя на факультеті є участь студентів у спор-
тивно-масовій та оздоровчій роботі. Студенти мають вагомі здобутки у спорті, а коло їх спортивних уподо-
бань надзвичайно широке. Близько шестидесяти студентів стаціонарного відділення займаються у спортив-
них секціях, беруть участь у спортивних змаганнях – у спартакіадах університету, легкоатлетичному кросі, 
змаганнях із міні-футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, спортивно-масових заходах міста, 
естафеті до Дня здоров’я.

Колектив викладачів факультету і надалі розвиває традиції кураторства. Тематикою кураторських годин 
є найактуальніші проблеми сучасної молоді. Наведемо як приклад лише кілька тем зустрічей кураторів із 
студентами академічних груп: «Сприяння здоровому способу життя»; «Запобігання шкідливих звичок»; 
«Культура відпочинку»; «Тютюнопаління та його шкідлива дія на організм»; «Морально-етичні аспекти 
поведінки студента» та багато інших.

Студенти факультету є активними учасниками волонтерської діяльності на факультеті, університеті 
та місті.

Формування здорового способу життя сучасної молоді - одна із складових сучасної концепції виховання. 
На вирішення цього завдання спрямовано ряд навчальних дисциплін, які викладаються на всіх факультетах 
університету. Серед них дисципліна «Безпекознавство», «Працеохоронна діяльність», «Цивільна безпека» 
та ін.

Опитування студентів педагогічного університету за оцінкою небезпечності факторів невиробничого 
характеру показало, що більшість студентів вважає найбільш небезпечний автомобільний транспорт, атомну 
енергетику, наркотичні речовини та стихійні лиха.

Як свідчить досвід, наявність лише знань не може гарантувати відповідного способу дій життя. Для 
упровадження отриманих знань у життя необхідна усвідомлена потреба в їх реалізації.

Отже, при формуванні здорового способу життя необхідно формувати психологію безпеки. Важливу 
роль у формуванні психології безпеки має вивчення циклу дисциплін. Враховуючи особливості формування 
особистості людини, їх вивчення починають із молодшого віку, потім вивчення продовжується у школі, 
а завершується у вищому навчальному закладі.

У курсі «Безпекознавство» здоров’я людини розглядається в динамічній взаємодії з життєвим серед-
овищем, тобто факторами, які безпосередньо впливають на психофізіологічний стан людини, і є достатньо 
різноманітними: фактори, які можливо віднести до об’єктивних (стать, вік, генетичні чинники та інші); 
фактори, що сприяють підвищенню витривалості людини до небезпек (у першу чергу – здоровий спосіб 
життя); фактори, які погіршують психофізіологічну здатність людини (шкідливі звички, забруднення навко-
лишнього середовища захворювання та ін.).

Наше сьогодення мінливе та швидкоплинне. Кожного дня маємо нагоду спостерігати за розвитком 
технічного, технологічного, соціально-політичного прогресу, який супроводжує людину протягом усього 
життя. Людина відіграє, в свою чергу, дуже важливу та відповідальну роль у цьому процесі. На жаль, іноді 
ми стикаємося з виникненням великих аварій та катастроф, пов’язаних з неправильними діями людей або ж 
їх бездіяльністю в критичний момент, що, в свою чергу, призводить до появи поняття «людський чинник», 
під яким розуміється небезпека, зумовлена помилкою людини і розуміння необхідності її дослідження.

Ключова роль у підготовці спеціалістів, що обізнані у проблемах, пов'язаних з людським чинником і вмі-
ють використовувати ці знання у своїй діяльності, належить вищій школі.
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Дисципліни «Безпекознавство» та інші вивчається з метою теоретичної та практичної підготовки сту-
дентів, які після закінчення вищого навчального закладу могли б виконувати завдання цивільного захисту 
у відповідності з набутими спеціальностями і посадами. Крім того, цей курс не тільки дає міцні знання 
з предметів, а й вміння правильно застосовувати їх при викладанні цих дисциплін у школі [1].

Основним завданням занять цих предметів є: 
• підготовка студентів до дій у екстремальних, надзвичайних ситуаціях;
• визначення причин виникнення та впливу на людей небезпечних факторів природного, техногенного 

і соціально-політичного характеру;
• дати методичні основи проведення занять з учнями середніх навчальних закладів. Головне у підго-

товці студентів вищих навчальних закладів - прищепити їм навички практичних дій як майбутніх фахівців 
при ліквідації аварій, стихійних лих тощо.

Підготовка студентів здійснюється за окремими програмами. 
Для запобігання надзвичайних ситуацій у закладах освіти і науки постійно і ефективно діє навчально-

виховна система, спрямована на забезпечення мінімізації впливу факторів ураження надзвичайних ситуацій 
на учасників навчально-виховного процесу.

Для всебічного вивчення питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності в закладах освіти облад-
нані відповідні інформаційно-довідкові куточки, виставки та кабінети. Стенди спеціалізованих кабінетів 
навчальних закладів всебічно розкривають питання цивільного захисту, безпечної поведінки студентів у різ-
них надзвичайних ситуаціях, подіях.

У нашому університеті: обладнані кабінети «Безпеки життєдіяльності» і «Цивільного захисту»; фонди 
бібліотеки в достатній кількості забезпечені різноманітною літературою з дисциплін, сучасними журналами 
(«Надзвичайна ситуація», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці»), в яких знаходиться інформація про 
останні новітні здобутки в галузі цивільної оборони, безпеки життєдіяльності і охорони праці.

Для вивчення матеріалу з предметів, підготовки до практичних занять, державних іспитів, виконання 
модульних контрольних робіт, самостійної роботи, складання план-конспектів для проведення занять з дис-
циплін студенти користуються методичними розробками професорсько-викладацького складу кафедри 
виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, які знаходяться у читальних залах уні-
верситету і на кафедрі.

Кожен студент навчального закладу виконує такі завдання:
• виявляти причини виникнення та вплив на людей небезпечних факторів природного, техногенного 

і соціально-політичного характеру;
• оцінювати радіаційну і хімічну обстановку;
• складати план-конспекти і володіти основами методики проведення занять з цивільного захисту і без-

пеки життєдіяльності з учнями,
• діяти при загрозі виникнення надзвичайної ситуації;
• користуватися засобами індивідуального і колективного захисту;
• виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання (особливо при захворюванні на COVID-19: 

31 серпня 2020 року регіональна телерадіокомпанія Суспільне/Полтава завітала на факультет технологій 
та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з метою висвіт-
лення ходу пошиття 20 викладачами та студентами масок для співробітників університету. У відеосюжеті 
висвітлено технологію пошиття масок з різних видів текстильних матеріалів.

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну Тетяна Борисова розповіла журналістам про послідов-
ність виконання робіт, переваги саме виготовлення масок багаторазового використання. Організація виго-
товлення виробів цього виду здійснювалася студентами та викладачами, майстрами та співробітниками, 
вони працювали з тканиною та матеріалами для виготовлення масок.

Асистент кафедри теорії і методики технологічної освіти Олексій Дебре продемонстрував особливості 
розкроювання деталей масок, особливості нарізання еластичної тасьми для тримачів. Пошиті маски були 
роздані студентам, викладачам та іншим працівникам університету);

• застосовувати домашній одяг та взуття як засоби захисту в умовах забруднення повітря та місцевості;
• захищати продукти харчування та питну воду від забруднення;
• проводити часткову санітарну обробку відкритих частин тіла і часткову обробку одягу та взуття;
• працювати з приладами радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;
• користуватися аптечкою індивідуальною (АІ);
• надавати першу медичну допомогу потерпілим і пораненим.
Уже багато років поспіль щорічно 1 березня відзначають Всесвітній день цивільного захисту, а 28 квітня за 

ініціативою Міжнародної конференції вільних профспілок трудящих – Всесвітній день охорони праці. Зараз 
світ в цілому та, зокрема, Україна переживає непрості часи, спричинені епідемією коронавірусу COVID-19. 
Проведення у цей період такої конференції, як зазначив начальник управління з питань цивільного захисту 
Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської 
облдержадміністрації Стеблянко В. М., у дистанційному режимі з використанням інформаційних техноло-
гій ZOOM, має на меті привернути увагу громадськості до масштабів проблем здоров’язбереження у різних 
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сферах нашого життя, допомогає створенню та просуванню культури суспільної безпеки і охорони праці, 
формуванню у молоді поняття про здоров’язбережувальні технології та здоровий спосіб життя [4].

Питання здоров’язбереження, безпекознавства, працеохоронної діяльності та цивільного захисту є сьо-
годні тими інтегральними напрямами, які пронизують усі сфери життєдіяльності людини, у тому числі 
галузь освіти [2].

Відзначимо, що у роботі такого роду конференції викладачі та фахівці галузей безпеки життєдіяльності, 
охорони праці, охорони праці, та цивільного захисту поставили поруч із собою на один щабель аспірантів, 
магістрантів та студентів нашого університету та інших навчальних закладів України. Сьогодні на відео 
конференції фахівці різних галузей доносять до майбутніх педагогів – аспірантів, магістрантів та студентів – 
необхідність знаходження шляхів розв’язання актуальних проблем формування здоров’язбереження, охо-
рони праці та цивільного захисту та усвідомлення того, що в сучасних умовах збереження здоров’я людини 
є пріоритетним напрямом роботи майбутнього педагога. 

Отже, ми бачимо актуальність цього питання. На перший погляд прості та відомі речі у надзвичайних 
ситуаціях викликають нерозуміння та розгубленість. Студент, який не вміє користуватися засобами захисту 
і не знає правил надання допомоги потерпілим, в умовах надзвичайних ситуацій, буде беззахисним і не 
зможе ні зберегти своє життя, ні допомогти товаришу.
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Tytarenko V. M. Healthy lifestyle is an integral component of the educational process at the faculty of technologies 
and design

The article analyzes the basic principles of a healthy lifestyle as an important component of the educational process 
and the formation of a fully developed personality.

It is noted that the physical and psychological health of each person, as well as the state population in particular, is a key 
aspect that provides an opportunity to improve themselves, expand their worldview and work to improve living conditions in 
our country.

Various definitions of the term healthy lifestyle, which characterize its specific vectors, are indicated. This concept is multi-
faceted, as it is influenced by philosophical, psychological, medical, pedagogical and social factors.

The problem of finding possible ways to preserve human health, which is becoming increasingly important in the context 
of a systematic increase in physical and mental stress, which is associated with the intensive development of society.

It is proved that studying in a higher educational institution is a complex process that requires teachers and students to fol-
low the basic rules of a healthy lifestyle in order to ensure comfortable working conditions, improve educational results, form 
a creative personality that can work independently and strives to constant self-improvement.

The key principles of maintaining a healthy lifestyle at the Faculty of Technology and Design of Korolenko National Peda-
gogical University, which are currently a priority area of the educational process and an important component of training 
modern teachers of labor education and technology. They are based on the implementation of mass sports, arts and crafts 
and exhibitions.

The main components of the modern concept of youth education, as well as the training of future professionals, in particular 
the need to follow the rules of a healthy lifestyle, which will contribute to the physical and mental health of each student.

Key words: healthy lifestyle, teacher, technologies and design, labor training, professional training.
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ВИКОРИСТАННЯ «ПАСПОРТА ЗДОРОВ’Я»  
В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті досліджено мотиви, що спонукають студентів І курсу відвідувати заняття з фізичного виховання, 
визначено рівень мотивації молоді до занять фізичною культурою та розглянуто один з педагогічних способів моти-
вації студентів до активного виховання фізичної культури особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя, 
а саме впровадження в освітній процес «Паспорта здоров’я» студента. У статті викладено зміст розділів «Паспор-
та здоров’я» та представлено методику виконання тестів і функціональних проб, а саме: вимоги техніки безпеки під 
час занять з фізичного виховання, опис організації навчального процесу з фізичного виховання в ЗВО, історію Олімпій-
ських ігор, методику розподілу студентів на медичні групи, методи визначення типу статури. З огляду на специфі-
ку дисципліни «Фізичне виховання» в «Паспорті здоров’я» детально висвітлені питання фізичного розвитку, рухової 
і функціональної підготовленості студентів, відомості про основні принципи оздоровчо-тренувальних занять, знання 
яких необхідні для індивідуалізації процесу навчання та фізичного самовдосконалення.

У статті містяться результати анкетування студентів І курсу щодо мотивації до занять фізичною культурою; 
встановлено відповідні рівні цієї мотивації; визначено динаміку відвідування студентами обов’язкових навчальних 
занять з фізичного виховання та кількості самостійних занять у 2018–2019 та 2019–2020 навчальних роках. Встанов-
лено педагогічний вплив впровадженого в освітній процес з фізичного виховання «Паспорта здоров’я» на відвідуван-
ня студентами обов’язкових навчальних та самостійних занять фізичною культурою. Виявлено, що впровадження 
в освітній процес «Паспорта здоров’я» покращило відвідування студентами обов’язкових навчальних занять з фізич-
ного виховання на 12,75 %, тоді як самостійні заняття фізичною культурою збільшилися на 23,09 %. Визначено, що 
результатом впровадження «Паспорта здоров’я» є формування позитивного ставлення та підвищення рівня мотива-
ції студентів до систематичних занять фізичною культурою.

Ключові слова: паспорт здоров’я, студенти, мотивація, фізичне виховання, фізична підготовленість.

Погіршення стану здоров’я студентської молоді в Україні є не тільки медичною, а й серйозною педаго-
гічною проблемою, оскільки ускладнює процес навчання, знижує його якість, викликає відхилення у соці-
альній поведінці молодої людини. За даними Міністерства охорони здоров’я України, майже 90 % студентів 
мають відхилення у стані здоров’я [5, с. 26]. Науковці (Г. Кривошеєва, З. Литвинова, О. Трещева, Т. Сергє-
єва, С. Халайджі та ін.) з’ясували, що 74 % студентів мають низький рівень культури здоров’я, не відчувають 
потреби в самооздоровленні, вдаються до самолікування, переоцінюють можливості власного організму. 
Ж. Бєлікова, А. Горєлов, Т. Дегтяренко, Б. Малицька, Р. Яготін відзначають, що останніми роками збіль-
шується кількість молодих людей, що страждають порушенням дихальної та серцево-судинної систем, що 
може в майбутньому призвести до значного зниження їх функціональних можливостей. 

Проблема укріплення здоров’я студентської молоді була та залишається одним з найважливіших завдань 
суспільства. Нині наявні лише заклики бути здоровим, але аналіз результатів медичних оглядів студентів 
молодших курсів свідчить про погіршення стану їхнього здоров’я, загострення в них серцево-судинних 
та інших хронічних та інфекційних захворювань [5, с. 25; 6, с. 510–516].

Сучасна молодь завдяки постійному зростанню рівня науково-технічного прогресу та бажанню побуто-
вого комфорту найчастіше веде малорухливий спосіб життя, що стає причиною її хронічного «рухливого 
голоду» [3, с. 89; 10, с. 56]. А якщо вважати, що студенти – це основний трудовий резерв України, запорука 
її успішного розвитку, їх стан здоров’я стає одним з найважливіших факторів благополуччя всієї української 
нації [6, с. 511]. Але недостатня рухова активність студентів, з одного боку, і постійно зростаюче учбове 
і психологічне навантаження – з іншого, особливо на молодших курсах, робить їх найбільш вразливим про-
шарком суспільства. У зв’язку з цим формування у студентів постійної потреби у систематичних фізичних 
навантаженнях як під час обов’язкових занять фізичним вихованням, так і в додатковий час є важливим 
завданням викладача фізичного виховання ЗВО.

Вирішенням цієї проблеми займається достатня кількість науковців у сфері фізичного виховання (Є. Заха-
ріна, Т. Нестеренко, Т. Пасічна, Л. Пшенична, А. Козицька, О. Терещенко, І. Хіміч та ін.). Є різні засоби залу-
чення студентів до систематичних занять фізичними вправами. Використання в освітньому процесі новіт-
ніх фітнес-технологій, різноманітних нестандартних методів, підбір сучасного музичного супроводження, 
впровадження занять «на вибір» відповідно до інтересів і уподобань студентів, і, врешті-решт, вплив оцінки 
за дисципліну «Фізичне виховання» на отримання стипендії, тобто використання різних мотиваційних чин-
ників, впливає на формування інтересу до занять фізичною культурою [9, с. 321].

Процес формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом – багатоступінчастий: від перших 
елементарних гігієнічних знань і навичок до глибоких психофізіологічних знань теорії і методики фізич-
ного виховання та інтенсивних занять спортом [3, с. 90, 6, с. 514; 7, с. 352–357]. Питання мотивації до 
занять фізичними вправами порушуються у наукових працях багатьох авторів [1, с. 3; 2, с. 77–78; 4, с. 50–51;  
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8, с. 92]. Ними пропонуються різні мотиваційні форми і засоби для формування у студентів стійкої потреби 
до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

На думку науковця П. Виноградова, здоровий спосіб життя до здоров’язбереження студента являє собою 
процес, в основу якого покладена рухова активність, тобто фізкультурно-оздоровча діяльність, яка своєю 
чергою повинна бути мотивованою. Рівень мотивації окремої особистості впливає на стан її здоров’я. У сту-
дентів, які не розуміли важливості фізичного виховання для здоров’язбереження і не займалися самостійно 
фізкультурно-оздоровчою діяльністю, було зафіксовано більш високу частоту бактеріальних інфекцій порів-
няно з тими, рівень фізичної підготовки яких становить вище середнього показника.

Мета роботи – дослідження впливу впровадженого в освітній процес з фізичного виховання «Паспорта 
здоров’я» на формування позитивного ставлення та підвищення рівня мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою.

Завдання дослідження:
1. Виявити мотиви, що спонукають студентів до відвідування занять з фізичного виховання.
2. Встановити рівень мотивації студентської молоді до занять фізичною культурою.
3. Визначити ефективність впливу «Паспорта здоров’я» студента на систематичність занять фізичною 

культурою.
Дослідження проводилося в Одеській національній академії харчових технологій протягом  

2018–2019 та 2019–2020 навчальних років. До експерименту були залучені студенти 1-го курсу всіх факуль-
тетів академії. Всього у дослідженні взяли участь 864 студенти.

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження, як: аналіз і узагаль-
нення науково-методичної літератури; педагогічне тестування та анкетування; педагогічний експеримент; 
методи математичної статистики. Для виявлення мотивів, що спонукають студентів відвідувати заняття 
з фізичного виховання, було запропоновано відповісти на питання: «Мотиви, які спонукають вас займатися 
фізичною культурою?». Пропонувалися 11 варіантів відповідей (табл. 1).

Проаналізувавши результати опитування груп за статтю, ми виявили таку структуру мотивів займатися 
фізичною культурою. Серед дівчат найвагомішим мотивом є збереження здоров’я – 39,7 %, наступними по 
вагомості були: формування гарної статури – 21,9 %, своєчасне отримання заліку – 19,7 %. Серед юнаків 
найвагомішим мотивом виявилося своєчасне отримання заліку – 29,6 %, наступними були: формування гар-
ної статури – 24,2 %, збереження здоров’я – 13,2 %.

Таблиця 1
Результати анкетування студентів І курсу щодо мотивації до занять фізичною культурою
Мотиви, які спонукають вас займатися фізичною культурою? Розподіл результатів усередині статевих груп

Дівчата Юнаки
1 Своєчасне отримання заліку 19,7 % 29,6 %
2 Потреба в русі 3,8 % 7,3 %
3 Збереження здоров’я 39,7 % 13,2 %
4 Активізація фізичної та розумової працездатності 1,8 % 2,5 %
5 Формування гарної статури 21,9 % 24,2 %
6 Підготовка до майбутньої професійної діяльності – –
7 Звичка 0,5 % 4,9 %
8 Відчутна користь від занять 6,7 % 8,8 %
9 Приклад друзів – 3,8 %
10 Можливість поспілкуватися 2,8 % 1,3 %
11 Позитивне відношення до фізичної культури в колективі 3,1 % 4,4 %

Рівень своєї мотивації до занять фізичною культурою більшість студентів (75,2 % студентів спеціальної 
групи, 77,1 % жінок та 55,8 % чоловіків основної групи) оцінюють як середній (табл. 2).

Таблиця 2
Рівень мотивації до занять фізичною культурою студентів І курсу

Рівень мотивації Спеціальна група Основна група (ж) Основна група (ч)
Мотивація відсутня 1,3 % 2,2 % 3,1 %
Низький рівень мотивації 9,6 % 7,3 % 8,8 %
Середній рівень мотивації 75,2 % 77,1 % 55,8 %
Високий рівень мотивації 13,9 % 13,4 % 32,3 %

Слід зазначити, що 63,9 % студентів займаються фізичними вправами лише на заняттях з фізичного 
виховання. Тому ці заняття є провідною формою роботи зі створення у студентів позитивної мотивації до 
виконання різних фізичних вправ.

У своєму дослідженні ми вирішили використати «Паспорт здоров’я», робота з яким формує мотивацію 
у студентів до спостереження за динамікою стану власного здоров’я, фізичної підготовленості, а також до 
збільшення кількості самостійних занять фізичною культурою і спортом.
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«Паспорт здоров’я» був розроблений викладачами кафедри фізичної культури та спорту ОНАХТ 
у 2017 році. Він містить вимоги з техніки безпеки під час занять з фізичного виховання, опис організації 
навчального процесу з фізичного виховання в ОНАХТ, стислу історію олімпійського руху, методику роз-
поділу студентів на різні медичні групи, методи визначення типу статури. З огляду на специфіку фізич-
ного виховання в «Паспорті здоров’я» студента більш детально висвітлюються питання фізичного розвитку, 
рухової і функціональної підготовленості, відомості про основні принципи оздоровчо-тренувальних занять, 
знання яких необхідні для індивідуалізації процесу навчання та фізичного самовдосконалення. Студенти на 
початку 1-го семестру зобов’язані були ознайомитися з методикою виконання наведених у «Паспорті» тестів 
і функціональних проб, заповнити всі його розділи, а також дві зведені таблиці.

Перша таблиця містила антропометричні показники і функціональні проби: масу тіла, довжину тіла, 
індекс маси тіла, розміри грудної клітини у спокої, на вдиху, на видиху та її екскурсію; обхват талії, окруж-
ність тазу, ЧСС у спокої, артеріальний тиск, об’єм біцепсу у стані спокою та у напрузі, а також результат 
проби Руф’є, Штанге (затримання дихання на вдиху) та Генчі (затримання дихання на видиху). 

Друга таблиця містила показники рівня рухової підготовленості: стрибок у довжину з місця, піднімання 
тулуба в сід із положення лежачи за 1 хв., згинання та розгинання рук в упорі лежачи, нахил тулуба вперед 
з положення сидячи, шість змішаних упорів, стрибки на скакалці за 1 хв., біг 100 м та 3000 м, а також човни-
ковий біг. Крім того, у «Паспорті» студенти визначали свій тип статури, вимірювали об’єм правого та лівого 
стегна, правої та лівої гомілки, виявляли рухливість у тазостегновому суглобі за допомогою тесту «шпагат-
зростання», а також виконували сходову пробу.

Вхідні дані (на початку 1-го семестру) у «Паспорті здоров’я» заповнювалися з певною послідовністю. Час-
тину антропометричних показників (розміри грудної клітини у спокої, на вдиху, на видиху та її екскурсію; 
обхват талії, окружність тазу, об’єм біцепсу у стані спокою та у напрузі, об’єм правого та лівого стегна, правої 
та лівої гомілки) студенти вимірювали самостійно після консультації з викладачем; артеріальний тиск, масу 
тіла, довжину тіла їм замірювали під час проходження медогляду. Індекс маси тіла розраховувався ними за 
формулою, наведеною у «Паспорті». Всі функціональні проби (Руф’є, Штанге та Генчі), а також усі тести 
фізичної підготовленості студенти виконували на заняттях з фізичного виховання під керівництвом викладача.

Тестування проходило чотири рази на рік протягом 2 років (на початку та наприкінці кожного семе-
стру). Таким чином, студенти спостерігали зрушення в динаміці власного функціонального стану організму 
та рівня фізичної підготовленості. Крім того, студенти обробляли результати самоконтролю за всіма показ-
никами (антропометричними, показниками рівня рухової та функціональної підготовленості), спостеріга-
ючи зрушення своїх результатів, робили аналіз покращення або погіршення своїх показників наприкінці 
кожного року навчання.

Порівнюючи показники відвідувань обов’язкових навчальних занять студентами молодших курсів остан-
ніх 2 роки (2018–2020) з показниками попередніх двох навчальних років (2015–2017), нами отримано такі 
результати (табл. 3).

Таблиця 3
Показники відвідування обов’язкових навчальних занять з фізичного виховання студентами 

ОНАХТ за навчальними роками (у відсотках)
До експерименту Під час проведення експерименту

Навчальні роки 2015–2016 2016–2017 Середній  
показник 2018–2019 2019–2020 Середній  

показник
Дівчата 65,91 66,13 66,02 76,25 81,23 78,74
Юнаки 69,23 68,16 68,70 78,29 84,65 81,47
Разом 67,57 67,14 67,36 77,27 82,94 80,11

З таблиці видно, що відсоток відвідування всіма студентами обов’язкових навчальних занять  
у 2015–2016 та 2016–2017 навчальних роках (до експерименту) майже не відрізнявся з року в рік і дорівню-
вав 67,57 і 67,14 відповідно. У середньому цей показник становив 67,36 %.

Після впровадження «Паспорта здоров’я» показники відвідування обов’язкових навчальних занять стали 
збільшуватися. Вже на першому році експерименту після впровадження «Паспорта здоров’я» студенти стали 
значно краще відвідувати заняття порівняно з попередніми роками. Результати їх відвідувань із середнього 
показника за 2015–2017 н.р. у 67,36 % покращилися до 77,27 % у 2018–2019 н.р. Різниця зрушень 9,91 %. 
Також нами спостерігалась і подальша позитивна динаміка покращення відвідувань занять на другому році 
експерименту з 77,27 % до 82,94 % (на 5,67 % за рік). Середній показник відвідування обов’язкових занять 
усіма студентами з 2015–2017 р. до 2018–2020 н.р. 12,75 %. Показники у дівчат і юнаків відрізнялись між 
собою не суттєво (у середньому на 2,5 %) і в попередні роки, і останніх два роки. 

Загалом у 2015–2017 навчальних роках показник систематичних відвідувань обов’язкових навчаль-
них занять становив відповідно у дівчат і юнаків 66,02 % і 68,70 % , у 2018–2020 навчальних роках – 
78,74 %та 81,47 % відповідно (рис. 1).
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Рис. 1. Середні показники відвідування обов’язкових навчальних занять з фізичної культури дівчатами і юнаками по роках

Результати анкетного опитування студентів щодо кількості самостійних занять фізичною культурою 
у позанавчальний час до використання «Паспорта здоров’я» (2015–2016, 2016–2017 н р.) та після його впро-
вадження (2018–2019 та 2019–2020 н. р.) наведені у таблиці 4.

Таблиця 4
Показники кількості самостійних занять фізичною культурою студентів ОНАХТ  

у позанавчальний час за навчальними роками (у відсотках)
До експерименту Під час проведення експерименту

Навчальні роки 2015–2016 2016–2017 Середній  
показник 2018–2019 2019–2020 Середній  

показник
Дівчата 18,35 19,10 18,73 42,13 48,36 45,25
Юнаки 26,42 27,11 26,77 43,18 49,68 46,43
Разом 22,39 23,11 22,75 42,66 49,02 45,84

Як видно з табл. 4., до впровадження «Паспорта здоров’я» самостійно займалися фізичними вправами 
менш ніж 20 % дівчат (18,35 % і 19,10 % за роками відповідно). У юнаків цей показник відповідно становив 
26,42 % та 27,11 %. Середній показник дорівнював 26,77 %, що було на 8,05 % більше, ніж у дівчат. Загалом 
у 2015–2017 н.р. самостійно займалися фізичними вправами 22,75 % студентів.

Спостерігаючи за зміною показників кількості самостійних занять до використання «Паспорта здоров’я» 
(до експерименту) та після його впровадження в навчальний процес (під час проведення експерименту), 
можна констатувати, що результати стали відрізнятися суттєво. Так, у 2015–2017 н.р. самостійно займалися 
фізичною культурою у середньому 18,73 % дівчат та 26,77 % юнаків. Після введення обов’язкового заповне-
ння «Паспорта здоров’я» відсоток студенток, що почали самостійно займатися фізичними вправами у додат-
ковий час, збільшився на 26,52 % і становив відповідно 45,25 %. У юнаків за цей же час показники кількості 
самостійних занять збільшилися на 19,66 % (рис. 2).

Загалом після впровадження «Паспорта здоров’я» середній показник кількості самостійних занять фізич-
ною культурою всіма студентами становив 45,94 %, що на 23,19 % більше, ніж у попередні роки.

 
 Рис. 2. Середні показники кількості самостійних занять фізичною культурою дівчат і юнаків по роках
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Використання «Паспорта здоров’я» в процесі викладання дисципліни «Фізичне виховання» в ОНАХТ 
значно покращило відвідування студентами обов’язкових навчальних занять та збільшило кількість само-
стійних занять фізичною культурою. Такий результат пов’язано з наочністю змін антропометричних показ-
ників, функціонального стану і фізичної підготовленості студентів. Це в підсумку позитивно вплинуло на 
бажання студентів займатися власним здоров’ям та стало додатковою мотивацією до занять фізичними 
вправами у позанавчальний час самостійно або у групах спортивного вдосконалення.

Висновки. Додержання здорового способу життя передбачає врахування принципу особистої відпові-
дальності студента за стан власного здоров’я. Студенти керуються різноманітними мотивами, серед яких 
найбільш важливими для дівчат є збереження здоров’я – 39,7 %; формування гарної статури – 21,9 %; сво-
єчасне отримання заліку – 19,7 %. Серед юнаків найвагомішими мотивами виявилися своєчасне отримання 
заліку – 29,6 %, а також формування гарної статури – 24,2 % і збереження здоров’я – 13,2 %.

Нами встановлено, що значна кількість студентів відвідують заняття з фізичного виховання лише через 
необхідність отримання академічного заліку. Загалом студентська молодь не досить усвідомлює значення 
здоров’я як найвищої цінності в житті кожної людини, ними досить часто ігноруються доступні заходи 
фізичної культури для підтримки та зміцнення власного здоров’я. Рівень своєї мотивації до занять фізич-
ною культурою більшість студентів (75,2 % студентів спеціальної групи, 77,1 % жінок та 55,8 % чоловіків 
основної групи) оцінюють як середній. Впровадження «Паспорта здоров’я» дозволило покращити відвід-
ування студентами обов’язкових навчальних занять з фізичного виховання на 12,75 %. Аналіз змін у кіль-
кості самостійних занять фізичною культурою показав більш вагомий результат. У середньому самостійно 
стали займатися 45,84 % студентів, покращився результат попередніх років на 23,09 %. Результатом впрова-
дження «Паспорта здоров’я» студентів є формування позитивного ставлення та підвищення рівня мотивації 
до систематичних занять фізичною культурою, а також самовизначення щодо цінностей фізичної культури, 
мотивів навчальної діяльності з фізичної культури.

Вважаємо, що досвід використання «Паспорта здоров’я» в процесі фізичного виховання в ОНАХТ 
є позитивним, ми можемо рекомендувати його для використання в інших закладах вищої освіти України.

Подальші дослідження передбачають розробку та впровадження електронних «Паспортів здоров’я» 
в освітній процес з дисципліни «Фізичне виховання».
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Khalaidzhi S. V., Yahotin R. S., Kananykhina E. N., Sergeeva T. P. Use of «Health passport» in the process of 
physical education of student

The article examines the cases that motivate first-year students to attend physical education classes and determines the level 
of motivation of young people to engage in physical education. Offered «Student’s health passport» as one of the pedagog-
ical ways to motivate students to physical activity. The article presents the content of the sections of the "Health Passport" 
and the methods of performing tests and functional monitoring, namely: safety requirements during physical education classes, 
description of the organization of the physical education, history of the Olympic Games, methods of student distribution on med-
ical groups, methods of determining body type. The article contains the results of a survey of first-year students on motivation 
for physical education; appropriate levels of this motivation have been established; determined the dynamics of attendance by 
students of compulsory physical education classes and the number of independent classes in 2018–2019 and 2019–2020 years. 
The pedagogical influence of the «Health Passport» introduced in the educational process of physical education on the attend-
ance of compulsory educational and independent physical education classes by students has been established. It was found 
that the introduction of the «Health Passport» in the educational process improved the attendance of students in compulsory 
physical education classes by 12.75 %, while independent physical education classes increased by 23.09 %. It is determined that 
the result of the introduction of the «Health Passport» is the formation of a positive attitude and increase the level of motivation 
of students to regular physical activity.

Key words: health passport, students, motivation, physical education, physical fitness.
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ  

В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР ТА УКРАЇНИ

Освітня діяльність у закладах вищої освіти України та Китайської Народної Республіки спрямована на підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів, здатних успішно працювати в обраній професійній сфері. В основу освітньо-про-
фесійних програм підготовки «Бакалавр з бізнес-економіки» в закладах вищої освіти Китайської Народної Республі-
ки та України покладено високі стандарти та вимоги, які полягають у підготовці фахівців, здатних вирішувати 
практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері економіки на засадах оволодіння системою компе-
тентностей. Дану статтю присвячено компаративному аналізу освітньо-професійних програм підготовки «Бака-
лавр з бізнес-економіки» п’яти закладів вищої освіти України та Китайської Народної Республіки. У дослідженні 
зосереджено увагу на з’ясуванні низки складників освітніх програм та навчального процесу. Проаналізовано трива-
лість освітньо-професійних програм та методичні основи освітнього процесу. Розглянуто етапи навчання та обсяг 
кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня бакалавра. Охарактеризовано компоненти освітньо-
професійних програм «Бакалавр з бізнес-економіки» у ЗВО України та Китайської Народної Республіки – навчальні 
дисципліни загальної та професійної підготовки. Значну увагу присвячено аналізу розподілу обов’язкової та вибіркової 
компонент освітньо-професійних програм в українських і китайських закладах вищої освіти. Розглянуто навчальні 
програми циклу загальної та професійної підготовки, а також проаналізовано перелік обов’язкових та вибіркових 
навчальних дисциплін. У дослідженні також висвітлено питання практичного спрямування освітніх програм й оціню-
вання знань студентів.

Ключові слова: економіка, освітньо-професійна програма, бакалавр, навчальні дисципліни, обов’язкова та вибірко-
ва компоненти, загальна та професійна підготовка.

Економіка становить один із найважливіших складників фінансової системи держави, незважаючи на те, 
чи перебуває країна у стані економічного занепаду чи процвітання. Cистемний підхід до економіки як до 
складного багатофакторного процесу, який розвивається в широкому соціальному контексті, ґрунтується на 
аналізі малих (мікроекономіка) і глобальних (макроекономіка) економічних чинників.

Стрімке зростання малих та середніх підприємств у всіх галузях промисловості, що носить глобальний 
характер, зумовило низку проблем, розв’язання яких потребує професійних економічних знань. Ураховуючи 
значний попит на ринку праці на фахівців, які здобули економічну освіту, цей чинник надає чималі перспек-
тиви для випускників ЗВО в державному та приватному секторах численних галузей. Заклади вищої освіти 
всіх економічно розвинутих держав пропонують широкий діапазон економічних спеціальностей, серед 
яких: економіка бізнесу, фінансова економіка, економіка праці, міжнародна економіка, економіка навколиш-
нього середовища, економіка розвитку, економетрика та багато інших споріднених спеціальностей [4; 9; 11].

Питанням освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців-економістів, та порівняльного аналізу 
програм підготовки бакалаврів з «Бізнес-економіки» присвячено чимало праць [1–3; 6–11]. Проте дослі-
дження освітньо-професійних програм, їхньої предметної області та компетенцій бакалавра з бізнес-еконо-
міки є актуальною темою, яка недостатньо висвітлена в публікаціях.

Метою статті є проведення компаративного аналізу освітньо-професійних програм «Бакалавр з бізнес-
економіки» для на прикладі закладів вищої освіти України та Китайської Народної Республіки. 

Слід зазначити, що не лише у ЗВО України та КНР спеціальність «Економіка», яка пов’язана з комер-
ційною діяльністю, має різні спеціалізації, незважаючи на схожі дисципліни та програми. Така спеціаліза-
ція економіки, як «Бізнес-економіка», може мати різні назви: фінансова економіка, економіка підприємства, 
економіка праці, міжнародна економіка тощо. Таким чином, розглядаючи освітньо-професійні програми зі 
спеціалізації «Бізнес-економіка», об’єднуємо їх терміном «Бізнес-економіка».

Для компаративного аналізу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів із бізнес-економіки 
було обрано п’ять університетів України та п’ять – КНР (табл. 1). 

В основу освітньо-професійних програм підготовки «Бакалавр з бізнес-економіки» в університетах КНР 
та України покладено високі стандарти та вимоги, які полягають у підготовці висококваліфікованих фахів-
ців, здатних оптимізувати всі економічні знання та навички з метою покращення добробуту та процвітання 
економічних суб’єктів та споживачів [1; 5; 11]. Термін навчання для здобуття освітнього рівня «бакалавр» 
у ЗВО України й Китайської Народної Республіки за часом тривалості освітньої програми, а отже, за тер-
міном навчання, майже не відрізняються. Як бачимо в таблиці 1, де подано досліджені українські та китай-
ські ЗВО, освітньо-професійна програма, як правило, триває чотири роки. Проте в закладах вищої освіти 
України мінімальний термін навчання може становити три роки та десять місяців.

Навчальний процес побудовано на застосуванні новітніх технологій та візуалізації інформації під час 
проведення контактних занять із використанням інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, бізнес- 
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симуляторів, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень. Вагомим 
складником освітньо-професійної програми є практичні навички, які студенти мають можливість реалізу-
вати у співробітництві з провідними фахівцями українських і зарубіжних наукових інституцій, консалтинго-
вих, інвестиційних та ІТ-компаній, бізнес-структур, фахівці яких залучаються до навчального процесу [1].

У закладах вищої освіти КНР освітньо-професійні програми «Бакалавр з бізнес-економіки» також 
спрямовано на надання майбутнім фахівцям у сфері економіки ґрунтовних теоретичних і практичних 
знань та навичок. Проте, на відміну від українських ЗВО, де практичний складник не передбачає додат-
кової вибіркової компоненти в навчальній програмі, у китайських закладах вищої освіти вона складається 
і з обов’язкового модуля практики, що фокусується на навчанні та розвитку практичних здібностей сту-
дентів, і факультативного, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності та адаптації студентів 
до міжнародного бізнесу [11].

Як показав аналіз освітньо-професійних програм «Бакалавр з бізнес-економіки», в закладах вищої освіти 
України та Китайської Народної Республіки і методичні аспекти навчального процесу подібні [1–3; 5; 11]. 
Зокрема, в українських та китайських ЗВО застосовуються такі методи навчання: загальнонаукові методи 
пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-
математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження, та пре-
зентацій результатів досліджень. 

Для здобуття студентом якісної та сучасної освіти в закладах вищої освіти України й КНР застосовують 
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, необхідні 
для економічної діяльності. Лекційні аудиторії та приміщення для практичних занять оснащені обладнан-
ням для презентацій та виходу в Інтернет, комп’ютерні класи укомплектовані програмним забезпеченням із 
базових дисциплін, кабінети для занять з іноземних мов обладнано спеціальними технічними засобами для 
відтворення відео- та аудіоматеріалів, а приміщення для проведення круглих столів і наукових семінарів – 
технічними засобами для демонстрації відеоматеріалів.

У закладах вищої освіти України й КНР бакалаврат поділено на два етапи. Упродовж перших двох років 
студенти опановують базову навчальну програму в галузі загального менеджменту й економіки, а напри-
кінці другого року кожен студент обирає поглиблену спеціалізацію, яка передбачена освітньо-професійними 
програмами кожного ЗВО й охоплює такі ключові напрями: управління інформацією та інформаційні сис-
теми, економіка і фінанси та бухгалтерський облік. 

Випускники українських і китайських ЗВО після закінчення програми навчання «Бакалавр з бізнес-еко-
номіки» отримують ґрунтовні знання про природу та динаміку економічних процесів і явищ, оволодіва-
ють сучасними методами економічного аналізу, інструментами забезпечення конкурентоспроможності під-
приємств і їхньої продукції, здатні планувати й розробляти стратегії діяльності підприємства, управляти 
його персоналом і витратами. Отримані знання дозволяють випускникам виконувати професійну роботу 
в різних лінійних і функційних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових 
форм, зокрема виконувати такі професійні обов’язки: дилерів (біржові торговці за власний кошт) та брокерів 
(посередники) із заставних та фінансових операцій, страхових агентів, агентів з торгівлі майном, оцінювачів 
та аукціоністів, фахівців у галузі фінансів та торгівлі, агентів із зайнятості та трудових контрактів, помічни-
ків керівників [1; 6; 11].

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеці-
альності «Бізнес-економіка» на базі повної загальної середньої освіти, в досліджених закладах вищої освіти 
України становить 240 кредитів ЄКТС. В університетах КНР обсяг кредитів не відрізняється від українських 
і також становить 240 кредитів ЄКТС.

Рисунок 1 ілюструє відсоткове співвідношення обов’язкової та вибіркової компонент освітньо-профе-
сійної програми «Бакалавр з бізнес-економіки», яке характерне для українських та китайських закладів 
вищої освіти. Як бачимо з рисунка 1, в українських ЗВО обов’язкова компонента може сягати максимальних 

Таблиця 1
Тривалість освітньо-професійної програми «Бакалавр з бізнес-економіки»  

в закладах вищої освіти України та КНР 
Країна Заклад вищої освіти Термін навчання

Україна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 4 роки
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова (Навчально-науковий інститут 
економіки та менеджменту) 3 роки 10 місяців
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 4 роки
Донецький національний університет імені Василя Стуса (економічний факультет) 3 роки 10 місяців
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (факультет  
економіки моря; м. Миколаїв) 4 роки

КНР Пекінський університет (школа економіки) 4 роки
Університет Цінхуа (Інститут економіки та менеджменту; м. Пекін) 4 роки
Шанхайський університет міжнародного бізнесу та економіки 4 роки
Університет Гонконгу (факультет бізнесу та економіки) 4 роки
Китайський університет Гонконгу (Шеньчженьський фінансовий інститут) 4 роки
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показників 79 %, тоді як у китайських – 71 %, а мінімальний показник обов’язкових дисциплін в закладах 
вищої освіти України й КНР становить 65 %. Відповідно, вибіркові (факультативні) навчальні дисципліни 
в освітньо-професійній програмі становлять мінімальну кількість 21 % для українських ЗВО та 29% для 
китайських, а максимальний показник однаковий для навчальної програми закладів вищої освіти України 
й КНР. Слід зауважити, що, попри схожий підхід до переліку навчальних дисциплін у китайських ЗВО до 
навчальної програми, обов’язково включено вивчення марксистських теорій, особливостей національного 
менталітету та моралі.

В українських ЗВО компоненти обов’язкової і вибіркової програм складаються із циклу загальної під-
готовки та циклу професійної підготовки, які включають гуманітарні та фундаментальні предмети. Окрім 
того, до навчальної програми входить практична підготовка, яка передбачає, зокрема, написання курсових 
робіт та проходження виробничої та переддипломної практик. Щонайменше 50 % обсягу освітньо-профе-
сійної програми в закладах вищої освіти України складає цикл загальної підготовки, який спрямовано на 
отримання базових знань – забезпечення формування загальних та фахових компетентностей за спеціаль-
ністю. Не більше 50 % обсягу освітньої програми відведено на цикл професійної підготовки, який спрямова-
ний на формування компетентностей за спеціалізацією (близько 25 %) та індивідуальної траєкторії навчання 
студентів (не менш ніж 25 %).

Освітньо-професійна програма «Бакалавр з бізнес-економіки» в закладах вищої освіти КНР складається 
із п’яти модулів, а саме: загального базового модуля, орієнтованого на здобуття загальних знань; загаль-
ного базового дисциплінарного модуля, орієнтованого на розширення та зміцнення професійної бази, під-
вищення теоретичних знань студентів та адаптації до роботи; модуля спеціального курсу, орієнтованого на 
здобуття спеціальних фахових знань; факультативного модулю, спрямованого на оптимізацію структури 
знань студентів та підвищення їхніх всебічних якостей, адаптації їх до міжнародного бізнесу та конкуренто-
спроможності; модулю практики, який фокусується на навчанні та формуванні практичних здібностей сту-
дентів і включає імітаційне навчання, планування та розвиток кар’єри, військову підготовку, соціальну прак-
тику, курсові роботи, стажування та випускні роботи. На п’ять модулів припадає відповідно 40 %, 11,6 %, 
20 %, 12,3 % та 16,1 % обсягу освітньої програми. Таке співвідношення модулів у навчальній програмі 
в університетах КНР збігається зі співвідношенням в українських ЗВО, тобто базові навчальні дисципліни 
циклу загальної підготовки складають трохи більше 50 % обсягу освітньо-професійної програми, а 48,4 %, 
відповідно, становить цикл професійної підготовки.

 

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обов’язкової та вибіркової компонент освітньо-професійної програми  
«Бакалавр з бізнес-економіки» в закладах вищої освіти: І – України, ІІ – КНР
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Аналіз програм у сфері підготовки економістів в обраних ЗВО України дозволив простежити таку тен-
денцію. За таблицею 2, де подано три заклади вищої освіти та обов’язкові навчальні дисципліни, одне з най-
вагоміших значень серед дисциплін непрофесійного спрямування відведено іноземній мові та вищій мате-
матиці, які за обсягом кредитів посідають чільне місце серед інших дисциплін.

Якщо ж розглядати освітньо-професійні програми «Бакалавр з бізнес-економіки» в закладах вищої освіти 
Китайської Народної Республіки, обсяг обов’язкових навчальних дисциплін, їх перелік та кількість кредитів 
за кожен предмет істотно відрізняються від дисциплін українських ЗВО. Як показано в таблиці 3, де для 
зіставлення було обрано два заклади вищої освіти КНР у сфері підготовки економістів – Інститут економіки 
та менеджменту університету Цінхуа в місті Пекін та Шеньчженьський фінансовий інститут китайського 
університету Гонконгу, базові дисципліни у цих двох ЗВО значно відрізняються.

Таблиця 2
Перелік обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми «Бакалавр з бізнес-економіки» 

в закладах вищої освіти України

Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана

Одеська національна академія зв’язку 
імені О. С. Попова  

(Навчально-науковий інститут 
економіки та менеджменту)

Донецький національний університет 
імені Василя Стуса  

(економічний факультет)
Навчальні дисципліни кк Навчальні дисципліни кк Навчальні дисципліни кк

Іноземна мова 10 Іноземна мова 5 Іноземна мова 9
Вища математика 10 Вища математика 7 Вища математика  

та теорія ймовірностей
8

Філософія 4 Філософія 3 -
Прикладна інформатика 4 Інформатика 6 -
Право 4 Правознавство 3 -
Українознавство 5 Історія України та української 

культури
3 -

Соціологія 4 Соціологія та політологія 6 Соціологічні дослідження 4
Політологія 4 - -
Психологія та педагогіка 4 Психологія 4 Конфліктологія 4
Мікроекономіка 5 Мікроекономіка 4 Мікроекономіка 4,5
Макроекономіка 5 Макроекономіка 4 Макроекономіка 4
Статистика 5 Статистика 3 Статистика 5
Бухгалтерський облік 5 Бухгалтерський облік 4 Бухгалтерський облік 4
Маркетинг 5 Маркетинг 4 Маркетинг 4
Менеджмент 5 Менеджмент 4 Менеджмент 4
Проєктний аналіз 4 Проєктний аналіз 4 Проєктний аналіз 4
Економіка підприємства 10 Економіка підприємства 10 Економіка підприємства 8
Економіка праці та  
соціально-трудові відносини

5 Економіка праці та  
соціально-трудові відносини

4 Економіка праці та  
соціально-трудові відносини

4

Фінанси 5 Фінанси 4 Фінанси. Гроші і кредит
Інформаційні системи і технології 4 Інформаційні системи і технології  

на підприємстві
3 Інформаційні технології в економіці 

та управлінні
5

Стратегія підприємства 5 Стратегія підприємства 5 Стратегія та інноватика 4
Економіка інновацій 5 Економіка та організація інновацій-

ної діяльності
4 Економіка і організація інноваційної 

діяльності
4

Міжнародна економіка 5 Міжнародна економіка 4 Міжнародні економічні відносини 4
Планування діяльності підприємства 4 Планування і контроль на підпри-

ємстві
5 Формування бізнес-моделі  

підприємства
4

- Економетрія 3 Економетрика 4,5
Прикладне моделювання 5 Економіко-математичні методи 

та моделі
7 -

Потенціал і розвиток підприємства 4 Потенціал і розвиток підприємства 5 -
Національна економіка 4 Регіональна економіка 3 -
Управління витратами 4 Управління витратами 5 -

- - Пакети прикладних програм  
у бізнес-аналітиці

4

- Просторова економіка 4,5
- - Історія економіки 4
- - Бізнес-економіка 8
- - Політична економія 4
- - Системи прийняття рішень 5
- - Бізнес-аналітика 8,5

Примітка: кк – кількість кредитів

Аналіз базових дисциплін освітньо-професійних програм «Бакалавр з бізнес-економіки» (табл. 2 і 3) дає 
змогу стверджувати, що обсяг обов’язкових предметів у закладах вищої освіти України та КНР відрізня-
ються; в українських ЗВО, як видно з таблиці 2, їх значно більше. Проте ядро програми у сфері підготовки 
економістів у всіх досліджених ЗВО України та КНР складається з однакових за своєю сутністю дисциплін: 
економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка та фінанси підприємства, менеджмент, 
фінансова система, економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит, економічний аналіз діяль-
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ності підприємства, економічна політика. Якщо ж розглядати навчальні дисципліни, які є вибірковими 
(факультативними), то хоча перелік та кількість предметів професійної підготовки студентів закладів вищої 
освіти України та Китаю відрізняються, але спільним є те, що ці предмети мають практичне спрямування на 
здобуття знань у сфері інформаційних технологій. [1–3; 6; 11]. У ході дослідження встановлено, що відсо-
ткове співвідношення обов’язкової та вибіркової компонент освітньо-професійної програми «Бакалавр з біз-
нес-економіки» має спільну тенденцію, оскільки обов’язкова компонента (65–79 %) істотно переважає над 
вибірковою (факультативною) компонентою (21–29 %). Унаслідок детального аналізу виявлено, що частки 
предметів загальної та професійної підготовки в навчальній програмі досліджених ЗВО КНР та України 
майже не відрізняються. В українських і китайських закладах вищої освіти дисципліни розподіляються при-
близно 50 % на 50 %.

Контроль знань студентів, як показало дослідження, є однаковим у закладах вищої освіти КНР та України. 
В основу цього контролю покладено кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Вивчення 
атестаційного процесу освітньо-професійної програми зі спеціальності «Бакалавр з бізнес-економіки» пока-
зало, що атестація випускників закладів вищої освіти України й КНР відбувається за однаковим алгорит-
мом. Атестація випускників освітньо-професійної програми зі спеціальності «Бакалавр з бізнес-економіки» 
в досліджених ЗВО України та КНР проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) 
роботи бакалавра та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня бака-
лавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з бізнес-економіки» [1–3, 11].

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що, попри схожість освітньо-професійних 
програм «Бакалавр із бізнес-економіки», в досліджених ЗВО України та КНР є окремі істотні відмінності. 
Зокрема, на відміну від закладів вищої освіти України, до переліку навчальних дисциплін у китайських 
університетах до навчальної програми обов’язково включено вивчення марксистських теорій, особливостей 
національного менталітету та моралі. Окрім того, в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки 
обсяг обов’язкових навчальних дисциплін, їх перелік та кількість кредитів за кожен предмет значно від-
різняються від дисциплін українських ЗВО. Також відмінністю в освітній програмі циклу професійної під-
готовки є те, що в українських закладах вищої освіти практичний складник не передбачає додаткової вибір-
кової компоненти, а в китайських ЗВО вона складається і з обов’язкового модуля практики, що фокусується 
на навчанні та розвитку практичних здібностей студентів, і факультативного, спрямованого на підвищення 
конкурентоспроможності та адаптації студентів до практики міжнародного бізнесу.
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Таблиця 3
Перелік обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми «Бакалавр з бізнес-економіки» 

в закладах вищої освіти КНР
Університет Цінхуа  

(Інститут економіки та менеджменту; м. Пекін)
Китайський університет Гонконгу  

(Шеньчженьський фінансовий інститут)
Навчальні дисципліни кк Навчальні дисципліни кк

Основи бухгалтерського обліку 3 Вступ до бухгалтерського обліку 3
Проміжна макроекономіка 3 Проміжна макроекономічна теорія 3
Економетрика 3 Вступ до економетрики 3

Проміжна економетрика 3
Принцип та застосування бази даних 3 Базова статистика 3
Корпоративні фінанси 3 Фінансовий менеджмент 3
Основи економіки 3 Базова мікроекономіка 3
Вступ до інформаційного менеджменту 2 Базова макроекономіка 3
Політична економіка 3 Кількісні методи політичної оцінки 3
Динамічні системи: аналіз та управління 3 Проміжна мікроекономічна теорія 3
Управління виробництвом та експлуатацією 3 Вступ до мікроекономіки 3
Експертні системи та системи підтримки  
прийняття рішень 2 Вступ до макроекономіки 3
Системний аналіз та проєктування 2 Теорія ігор і стратегія бізнесу 3
Операційні дослідження 3 Лінійна алгебра 3
Структури даних 3 Числення для економічного аналізу 3
Об’єктно-орієнтовані методи аналізу та проєктування 2   
Інформаційні системи управління 2   
Мова комп’ютерного програмування 2   
Комп’ютерні мережі 3   
Архітектура комп’ютерного обладнання та програм-
ного забезпечення систем 3   
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Tsytsiura K. V. Comparative analysis of educational and professional programs for bachelors’ professional training 
in Business Economics in Chinese and Ukrainian universities

Educational activities in university education institutions of Ukraine and the People’s Republic of China are aimed at train-
ing of highly qualified specialists capable of successfully working in the chosen professional sphere. The educational and pro-
fessional training programs «Bachelor of Business Economics» in both Chinese and Ukrainian universities are based on high 
standards and requirements, which are to train professionals able to solve practical problems and complex specialized tasks in 
the field of economics on the basis of mastering the system of competencies. This article is devoted to a comparative analysis 
of educational and professional training programs «Bachelor of Business Economics» in five universities of Ukraine and Chi-
na. The study focuses on elucidating a number of components of the educational programs and learning process. The duration 
of educational and professional programs and methodical bases of educational process are analyzed. The stages of study 
and the amount of ECTS credits required to obtain a bachelor’s degree are considered. The components of educational and pro-
fessional programs «Bachelor of Business Economics» in the universities of Ukraine and China such as academic disciplines 
of general and professional training are described. The peculiarities of the educational program concerning the cycle of gen-
eral and professional training and its volume are considered. The disciplines of general and professional training as compo-
nents of the educational-professional program «Bachelor of Business Economics» in the universities of Ukraine and China are 
detailed. Considerable attention is paid to the analysis of the distribution of compulsory and elective components of educational 
and professional programs in Ukrainian and Chinese university education institutions. The curricula of the cycle of general 
and professional training are considered. The list of compulsory and elective disciplines is analyzed. The research also covers 
the issues of practical orientation of educational programs and assessment of students’ knowledge.

Key words: economics, educational and professional program, Bachelor, academic disciplines, compulsory and elective 
components, general and professional training.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Розглядається проблема особливостей патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Виявлено, що робота 
в закладі дошкільної освіти з патріотичного виховання повинна передбачати такі форми, що дозволять розвивати 
в дітей морально-патріотичні почуття: розповідь вихователя про рідний край місто або село; прогулянка по околицях; 
екскурсія в місцевий краєзнавчий музей; відвідування пам’ятних місць; зустріч із ветеранами війни і праці; читання 
оповідань про захисників Батьківщини; бесіда у вигляді питань і відповідей; розучування віршів, прислів’їв і приказок 
про Батьківщину; прослуховування народної музики, розучування пісень про Батьківщину; тематичний фольклорний 
ранок; виготовлення виробів, пов’язаних із місцевими ремеслами.

Встановлено, що дошкільний вік відрізняється підвищеною сприйнятливістю до соціальних впливів. Дитина, прий-
шовши в цей світ, вбирає в себе все людське: способи спілкування, поведінки, ставлення, використовуючи для цього 
власні спостереження, емпіричні висновки й умовиводи, наслідування дорослих. І рухаючись шляхом проб і помилок, 
вона може в кінці кінців опанувати елементарними нормами життя і поведінки в людському суспільстві.

У роботі сформовані цілі морального виховання дітей дошкільного віку, а саме: гуманності, працьовитості, патрі-
отизму, громадянськості, колективізму.

Визначено, що головним завданням у патріотичному вихованні повинен стати вибір із безлічі вражень, одержуваних 
дитиною, найбільш доступних їй: природа і світ тварин; сім’я, рідний дім, місто, край; праця людей, традиції. У молод-
шому дошкільному віці можна закласти лише передумови виникнення і розвитку патріотичної самосвідомості.

Обгрунтовано завдання педагога саме у створенні послідовності в уявленні дитини про навколишній світ, щоб 
уникнути можливої плутанини в його свідомості. А одне з головних завдань закладів дошкільної освіти – щоб діти 
навчалися вірити в себе, поважати своїх близьких, берегти рідну природу і пишатися своєю улюбленою Батьківщиною.

Виявлено, що для дитини дошкільного віку характерні: короткочасність інтересів, нестійка увага, стомлюва-
ність. Тому неодноразове звернення до однієї і тієї ж теми лише сприяє розвитку в дітей уваги і тривалого збережен-
ня інтересу до однієї теми. Крім того, встановлено, що необхідно об’єднувати в одну тему заняття не тільки з рідної 
мови, а й із ознайомлення із природою, музикою, образотворчою діяльністю.

Ключові слова: патріотичне виховання, заклади дошкільної освіти, діти дошкільного віку, педагогічні працівники. 

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку є зараз однією з головних цілей в системі української освіти. 
Стало очевидним, що більшість сучасних молодих людей не мають чітких орієнтирів у житті, майже не замис-
люються про моральні принципи, не поважають історію своєї Батьківщини і мало дбають про її сьогодення.

Сила країни – в її цивільної спільності. Щоб виховати в людині повагу та любов до своєї Батьківщини, 
потрібно починати із самого дитинства. Своєчасне морально-патріотичне виховання дітей дошкільного віку 
допоможе виростити покоління людей, небайдужих до історії рідної країни, її культури, традицій та ідеалів.

Тільки завдяки системній цілеспрямованій роботі в дитячому садку, а потім у школі і у вузі, можливе 
формування правильного, шанобливого громадянського ставлення до своєї Батьківщини, терпимості один 
до одного, любові і повазі до своїх батьків.

Мета статті – дослідити та обґрунтувати особливості патріотичного виховання дітей в дошкільному віці. 
Відповідно до мети визначено завдання: дослідити особливості і стан патріотичного виховання в умовах 

взаємодії закладів дошкільної освіти та сім’ї.
Виховати патріотизм у дитині неможливо без залучення її до рідної культури. Усвідомлений інтерес до 

самобутності свого народу має велике значення для виховання моральності. Вирощування» культурної осо-
бистості дитини відбувається поступово: починається із простого інтересу до чого-небудь, і тільки потім 
розумінням і бажання брати участь самому.

Робота з дітьми дошкільного віку з патріотичного виховання повинна враховувати особливості дитячої 
психіки: короткочасну увагу, інтерес до всього яскравого, високу емоційну залученість. На цьому засновано 
більшість методичних розробок, які використовуються в закладах дошкільної освіти.

Дітям потрібно розповідати про найважливіші події нашого минулого, про те, які героїчні вчинки здій-
снювали їх діди і прадіди в ім’я збереження своєї Батьківщини, як самовіддано вони захищали рідну землю 
в боях і як чесно працювали для її процвітання в мирний час. Потрібно, щоб діти пишалися, що вони теж 
є частиною такого чудового народу і що їх сім’ї безпосередньо причетні до історії країни.

Робота в закладі дошкільної освіти з патріотичного виховання повинна передбачати такі форми, що 
дозволять розвивати в дітей морально-патріотичні почуття:

– розповідь вихователя про рідний край місто або село;
– прогулянка по околицях;
– екскурсія в місцевий краєзнавчий музей;
– відвідування пам’ятних місць;
– зустріч із ветеранами війни і праці;
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– читання оповідань про захисників Батьківщини;
– бесіда у вигляді питань і відповідей;
– розучування віршів, прислів’їв і приказок про Батьківщину;
– прослуховування народної музики, розучування пісень про Батьківщину;
– тематичний фольклорний ранок;
– виготовлення виробів, пов’язаних із місцевими ремеслами.
Перше уявлення в дитини про Батьківщину починається з її сім’ї: дитина любить маму, тата, брата, 

сестру, бабусю і дідуся. Наступний об’єкт після сім’ї – дитячий садок: діти, вихователька, няня. Поступово 
коло розширюється: вулиця, на якій знаходиться будинок і дитячий сад, рідне місто чи село, столиця Бать-
ківщини – місто Дніпро, вся країна.

Завдання педагога – створення саме такої послідовності в уявленні дитини про навколишній світ, щоб 
уникнути можливої плутанини в його свідомості. У методичній літературі з патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку можна знайти різні сценарії для організації цієї роботи. Тож завдання закладів дошкіль-
ної освіти – щоб діти навчилися вірити в себе, поважати своїх близьких, берегти рідну природу і пишатися 
своєю улюбленою Батьківщиною.

У цілому проблема патріотизму і патріотичного виховання в XIX сторіччі була однією з найбільш акту-
альних для філософів, істориків, письменників, педагогів, громадських діячів. Патріотична ідея протягом 
усієї вітчизняної історії розвивалася в тісному зв’язку і під значним впливом численних військових випро-
бувань [8, с. 129]. 

К. Ушинський у своїх роботах відводив патріотизму найважливіше місце, розглядаючи його як основу 
розвитку особистості. Він вважав, що основними інститутами виховання є церква і родина. На його думку, 
патріотичні установи особистості формуються в певному оточенні, яке повинно відповідати її національної 
культури і духу [11, с. 89].

В. Сухомлинський специфіку патріотичного виховання вбачав у опорі на психологічні механізми форму-
вання патріотизму, серед яких особливо виділяв емоційну складову частину. Він писав: «Виховання патрі-
ота – це гармонія розуму, думки, ідей, почуттів, духовних поривань, вчинків. Це і виховання переконань, 
і виховання серця ... «За В. Сухомлинським, «патріотичне почуття – ця радість, яка починається із творення 
добра для матері і батька, дідуся й бабусі – для того, хто тебе породив, вигодував і викохав ...» [10, с. 10]. 

Історичний екскурс у проблему патріотизму дає підстави стверджувати, що погляди на нього відповідали 
соціальному та культурному середовищу конкретного суспільства. Самоцінність патріотизму була безумов-
ною для мислителів того часу. Вони вважали, що будь-яка система виховання громадян повинна включати 
в себе основні цінності патріотизму. Велика частина педагогів особливу увагу акцентувала на виховних 
можливостях таких цінностей, як рідна мова, рідна природа, національна культура, сім’я.

Виховання патріотичних почуттів – об’єктивна необхідність для підростаючого покоління, особливо на 
етапі дитячого розвитку, оскільки патріотизм на неусвідомленому для дитини рівні проявляється спочатку 
в любові до батьків, потім – до рідного дому, навколишньої природи [3, с. 4]. 

На нашу думку, проблема патріотичного виховання дітей сьогодні надзвичайно актуальна. Недовірливе став-
лення до всього українського ставить її в ряд життєво важливих проблем і вимагає пошуку інших підходів до 
виховання й організації навчання підростаючого покоління. Майбутнє країни залежить від духовного потенці-
алу підростаючого покоління: його відповідальності, чесності, доброти, готовності служити Батьківщині тощо.

Як показує аналіз різних джерел літератури, в яких розглядається проблема патріотизму, використання 
і трактування самого терміна «патріотизм» характеризуються багатоваріантністю, різноманітністю і нео-
днозначністю. Багато в чому це пояснюється складною природою даного явища, багатим його змістом, неор-
динарністю структури і різноманіттям форм прояву. Питання патріотизму досліджуються різними авторами 
в різних історичних, соціальних і політичних умовах, залежно від їх особистої громадянської позиції, став-
лення до своєї Вітчизни [5, с. 76]. 

У цілому можна відзначити таке. Аналіз наукової, методичної, філософської літератури із проблеми 
патріотичного виховання показує, що багато дослідників розглядають патріотичне виховання як основу для 
формування майбутнього громадянина своєї країни і патріота. Важливе значення при цьому має не тільки 
формування необхідних знань і умінь, але й формування патріотичних почуттів, що є складним завданням, 
для досягнення якого необхідно здійснювати пошук ефективних засобів патріотичного виховання.

За останній час внаслідок тривалих кризових явищ у соціально-економічній, політичній та культурній 
сферах суспільного життя стався різкий спад у діяльності патріотичного виховання підростаючого поко-
ління. Тому значна роль у патріотичному вихованні лягла на заклади дошкільної освіти та заклади загальної 
середньої освіти, в рамках яких відбувається духовно-моральне становлення дітей і підготовка їх до само-
стійного життя. Патріотичне виховання включає в себе вирішення завдань не тільки морального, а й трудо-
вого, розумового, естетичного, а також фізичного виховання.

Чи можна говорити про виховання любові до рідного краю без повідомлення дітям певних знань про 
нього? Відбір і систематизація таких знань проводяться з урахуванням розумових можливостей дошкільнят: 
береться до уваги характер їхнього мислення, здатність до узагальнення, аналізу, тобто рівень розумового 
розвитку дитини служить своєрідною передумовою і необхідною умовою виховання патріотичних почуттів.
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Дитинство є одним із найбільш значущих періодів у розвитку дитини. Становлення людини, громадя-
нина відбувається в самий ніжний і чуттєвий період життя. Багато дослідників стверджують, що все, чим 
багатий чоловік, набувається в дитинстві [1, с. 26]. Саме в цей час закладаються базові якості особистості, 
що утворюють стійку індивідуальність людини. Формування фундаментальних рис особистості, доміную-
чих мотивів і потреб відбувається в процесі накопичення дитиною соціокультурного досвіду (почуття, від-
носини, знання, вміння тощо). Ефективність цього процесу визначається характером взаємодії дітей і дорос-
лих (батьків, вихователів), а також лежить в його основі системою цінностей [9, с. 10]. 

У дошкільному віці почуття панують над усіма сторонами життя: дитина переживає те, що з нею відбува-
ється, вона певним чином ставиться до того, що її оточує: переживання цього ставлення до навколишнього 
становить сферу почуттів і емоцій дитини. Почуття дитини – це відношення її до світу, до того, що вона 
відчуває і робить у формі безпосереднього переживання. До кінця дошкільного дитинства зовнішні почуття 
частіше стають мотивами поведінки дитини. За допомогою почуттів відбувається регуляція вчинків, дій, 
бажань дитини згідно із встановленими етичними, естетичними вимогам суспільства [6, с. 86]. 

Почуття відіграють певну роль у патріотичному вихованні дітей, проте моральні почуття дітей 
дошкільного віку відрізняються конкретністю, недостатньою міцністю і стійкістю. У дошкільнят уяв-
лення розширюються поступово. Система узагальнених знань про явища суспільного життя формується 
лише до кінця старшого дошкільного віку. Цьому сприяє оволодіння дітьми моральними судженнями, 
оцінками, поняттями, а також пізнавальними інтересами до навколишнього світу. Характерною рисою 
виховання в дітей патріотизму є злитість моральних почуттів і знань.

На думку І. Кона, саме в дитинстві відбувається становлення соціокультурної особистості. Дитина 
вперше починає відкривати світ цінностей, смислів, відносин, перш за все через соціальну картину своєї 
сім’ї [7, с. 121]. За твердженням І. Кона, багатозначний термін «соціалізація» позначає «сукупність всіх соці-
альних процесів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює певну систему знань, норм, цінностей, що дозво-
ляють йому функціонувати як повноправному члену суспільства. Соціалізація включає в себе не тільки усві-
домлені, контрольовані, цілеспрямовані дії (виховання в широкому сенсі слова), але і стихійні, спонтанні 
процеси, які так чи інакше впливають на формування особистості» [7, с. 119]. 

На будь-якій віковій сходинці дитина набуває не тільки загальних для всіх дітей риси характеру, але і свої 
власні, індивідуальні особливості психіки і поведінки. Бути соціалізованим – це значить не тільки бути 
«таким, як усі», володіти всім, чим володіють інші, але і бути неповторною індивідуальністю з власними 
смаками, інтересами і здібностями.

На рубежі 3-4 років змінюється соціальна позиція дитини. Вона має потребу у спілкуванні з однолітками, 
готова рахуватися з інтересами дитячого колективу. Дитина може вибудовувати відносини з однолітками 
з огляду на загальноприйняті норми і правила поведінки. Однак у більшості випадків діти просто знахо-
дяться поруч і погано йдуть на контакт. Діти в 3-4 роки емоційні, чуйні, здатні співпереживати, втішати, 
можуть прийти на допомогу. Вони доброзичливі, відкриті, не відчувають загрози ззовні, найчастіше діють 
ситуативно. Вони здатні контролювати свою поведінку, керуючись своїми спонуканнями. У цей період роз-
вивається статева ідентифікація. У 3-4 роки дитина опанував основними побутовими навичками (самооб-
слуговування, правилами гігієни). Вона самостійно їсть, ходить у туалет, миється, чистить зуби, одягається 
і роздягається. Батьків дитина усвідомлює не тільки як членів сім’ї, а й як частину суспільства. Вона розу-
міє, що в них є робота і що вони виконують різні соціальні ролі. Діти в 3-4 роки часто копіюють поведінку 
дорослих [2, с. 18]. 

Також розвиваються просторові уявлення. Дитина орієнтується в знайомих місцях. Дитина проявляє 
інтерес до пізнання навколишнього світу, радіє новим умінням і отриманим знанням. Пам’ять у молодшому 
дошкільному віці також мимовільна. Дитина запам’ятовує тільки те, що має яскраве емоційне забарвлення, 
причому як позитивні, так і негативні моменти.

5-6 років. Діти шостого року життя вже можуть розподіляти ролі до початку гри і будувати свою пове-
дінку, дотримуючись ролей. Діти починають освоювати соціальні відносини і розуміти підпорядкованість 
позицій у різних видах діяльності дорослих, одні ролі стають для них більш привабливими, ніж інші.

6-7 років. Якщо протягом дошкільного дитинства переважаючим у дитини є мимовільна увага, то до кінця 
дошкільного віку починає розвиватися довільна увага. До кінця дошкільного віку більш високого рівня дося-
гає розвиток нагляднообразного мислення і починає розвиватися логічне мислення, що сприяє формуванню 
здатності дитини виділяти суттєві властивості та ознаки предметів навколишнього світу, формування здатності 
порівняння, узагальнення, класифікації. До кінця дошкільного віку відбувається розвиток довільної зорової 
та слухової пам’яті. Пам’ять починає відігравати провідну роль в організації психічних процесів [4, с. 8]. 

Слід підкреслити ще раз, що для дитини дошкільного віку характерні: короткочасність інтересів, нестійка 
увага, стомлюваність. Тому неодноразове звернення до однієї і тієї ж теми лише сприяє розвитку у дітей 
уваги і тривалого збереження інтересу до однієї теми. Крім того, необхідно об’єднувати в одну тему заняття 
не тільки з рідної мови, а і з ознайомлення з природою, музикою, образотворчою діяльністю. Таким чином, 
кожна тема повинна підкріплюватися різними іграми, продуктивними видами діяльності (виготовлення 
колажів, виробів, альбомів, тематичне малювання). Підсумки роботи над темою, яка об’єднує знання дітей, 
можуть бути представлені під час загальних свят, сімейних розваг.
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Висновки. Урахування вікових особливостей дітей вимагає широкого застосування ігрових прийомів, 
які важливі як для підвищення пізнавальної активності дітей, так і для створення емоційної атмосфери 
заняття. Протягом усього дошкільного віку, починаючи з молодшої групи, повинна проводитись система-
тична, планомірна робота з патріотичного виховання дітей. Повинні враховуватися вікові особливості дітей. 
Ця робота повинна проводитись із використанням різних методів і прийомів повинна охоплювати практично 
всі види діяльності дітей.
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Shynkarenko V. V., Klimova L. V., Mikhina N. O., Kuprienko V. I. Peculiarities of patriotic education of children 
in preschool age

The article considers the problem of the peculiarities of patriotic upbringing of preschool children. It was found that the work 
in the institution of preschool education on patriotic education should include the following forms that will develop children's 
moral and patriotic feelings: the educator’s story about the native land of the city or village; walk around the neighborhood; 
excursion to the local history museum; visiting memorable places; meeting with war and labor veterans; reading stories about 
the defenders of the Motherland; conversation in the form of questions and answers; learning poems, proverbs and sayings 
about the Motherland; listening to folk music, learning songs about the Motherland; thematic folklore morning; making prod-
ucts related to local crafts.

It is established that preschool age is characterized by increased susceptibility to social influences. The child, coming into 
this world, absorbs everything human: ways of communication, behavior, attitude, using their own observations, empirical 
conclusions and inferences, imitation of adults. And moving through trial and error, it can eventually master the basic norms 
of life and behavior in human society.

The goals of moral education of preschool children are formed in the company, namely: humanity; diligence; patriotism; 
citizenship; collectivism.

It is determined that the main task in patriotic education should be to choose from the set of impressions received by 
the child, the most accessible to him: nature and the world of animals; family, home, city, region; work of people, tradi-
tions. In the early preschool age it is possible to lay only preconditions for the emergence and development of patriotic 
self-awareness.

The task of the teacher is substantiated in creating a sequence in the child's perception of the world around him to avoid 
possible confusion in his mind. And one of the main tasks of preschool education institutions is for children to learn to believe 
in themselves, respect their loved ones, protect their native nature and be proud of their beloved homeland.
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It was found that a preschool child is characterized by: short-term interests, unstable attention, fatigue. Therefore, repeated 
treatment of the same topic only contributes to the development of children’s attention and long-term interest in one topic. In 
addition, it is established that it is necessary to combine in one topic classes not only in the native language, but also to get 
acquainted with nature, music, art.

Key words: patriotic education, preschool education institutions, preschool children, pedagogical workers.
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Шуть Т. О.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ В УМОВАХ ХОРОВОГО КЛАСУ

Стаття має на меті репрезентацію сучасного погляду на процес формування педагогічного артистизму майбут-
ніх педагогів у закладах вищої освіти, в основу якого покладено ідею про значний розвивальний потенціал вокально-
хорового мистецтва.

У дослідженні застосовано методи: критичного аналізу наукової і методичної літератури, практичного досві-
ду професійної підготовки майбутніх вчителів-вихователів, моделювання процесу впливу засобів хорового мистецтва 
на професійне зростання здобувачів освіти, проєктування для розробки авторської методики формування вокальних 
навичок та виконавської майстерності майбутніх фахівців, педагогічного експерименту для верифікації розробленої 
методики у вокально-хоровій роботі зі здобувачами освіти, спостереження, бесіди, анкетування для вивчення досвіду 
формування педагогічного артистизму майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.

У дослідженні уточнено поняття «педагогічний артистизм», розкрито можливості вокально-хорової діяльності 
як сприятливого ґрунту для розвитку педагогічного артистизму майбутніх педагогів. Педагогічний артистизм роз-
глянуто як спосіб самовираження, здатність педагога набувати та підтримувати неповторний педагогічний стиль 
спілкування з учнівством. Доведено, що вокально-хорова підготовка здобувачів освіти є могутнім чинником вдоскона-
лення педагогічного артистизму майбутнього педагога, що сприяє формуванню його професійної компетентності.

У результаті дослідження на основі теоретичного вивчення проблеми формування педагогічного артистизму май-
бутніх фахівців та власного досвіду викладацької вокально-хорової діяльності була обґрунтована та експерименталь-
но перевірена «Методика формування вокальної техніки та виконавської майстерності вокаліста «Д.Р.А.Й.В», яка 
стала міцним підґрунтям практичної підготовки здобувачів освіти у закладах вищої педагогічної освіти до творчої 
й майстерної професійної діяльності. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічний артистизм, майбутні педагоги, вокально-хорова підго-
товка, вправи з розвитку педагогічного артистизму.

Реформування системи освіти України, спрямування її на виховання культурних, освічених, всебічно роз-
винених, соціально активних громадян і патріотів визначає необхідність підготовки в закладах вищої освіти 
майстерних, творчих педагогів, які прагнуть професійного розвитку, володіють широким спектром особис-
тісно-емоційних реакцій, здатністю «заражувати», переконувати учнів, цікаво та неординарно доносити 
до них знання, передавати їм невичерпні багатства української культури та надбання світової цивілізації. 
Наведені педагогічні характеристики майбутніх фахівців знайшли в освітянських колах втілення в понятті 
«педагогічний артистизм», що є актуальним у дискурсі професійно-педагогічної підготовки, оскільки має 
набуватися ще в період професійної підготовки майбутнього фахівця як важлива характеристика педагога-
професіонала, здатного до успішної роботи в умовах сучасного культурно-інформаційного суспільства. 

Зростання значення естетико-культурного підґрунтя професійного розвитку майбутніх фахівців відо-
бражено в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні», де визначаються загальні засади, гарантування молодим громадянам права на 
освіту, культурний розвиток, дозвілля і відпочинок, накреслюється стратегія підготовки нового покоління 
професіоналів, її орієнтованість не лише на формування знань, умінь і практичних навичок, а й на засво-
єння нестандартних способів мислення та високих професійних цінностей, розвиток у майбутніх фахівців 
творчих якостей, здатності майстерно та творчо підходити до вирішення завдань професійної діяльності. 
Для майбутніх педагогів ці здатності розкриваються, в першу чергу, в педагогічній майстерності, важливою 
складовою частиною якої є педагогічний артистизм, здібність до імпровізації, яскравої та творчої комуніка-
ції з учнями.

Зважаючи на актуальність вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів, у працях вче-
них (М. Гриньова, С. Гільманов, В. Загвязинський, Д. Кузьміна, Г. Лісовенко, С. Максименко, А. Маркова, 
Г. Приходько, А. Радченко, Л. Сігаєва, В. Свистун, Н. Щокіна та ін.) порушуються питання формування 
в майбутніх вчителів артистизму в загальному контексті розгляду проблеми розвитку педагогічної майстер-
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ності. Педагогічний артистизм як професійно важливу характеристику особистості майбутнього педагога 
досліджують у наукових працях Ю. Азаров, П. Єршов, М. Жабровець, І. Зязюн, В. Кан-Калик, М. Кнебель, 
Ю. Львова, В. Петров, І. Риданова, А. Шафранова, Н. Щуркова та ін. Розробці шляхів та засобів розвитку 
педагогічного артистизму майбутніх педагогів присвятили наукові дослідження Н. Боритко, І. Богданова, 
О. Булатова, Ж. Ваганова, В. Гриньова, А. Капська та інші вчені.

Не залишається поза увагою вчених і потенціал музичного, зокрема вокально-хорового мистецтва у роз-
витку артистичних здібностей майбутніх педагогів. Так, питання формування педагогічно-артистичних 
умінь майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу вивчав сучасний дослідник В. Костюков; 
художньо-комунікативний аспект діяльності майбутнього вчителя музики студіювала Л. Майковська; форму-
вання елементів педагогічної майстерності здобувачів освіти у процесі вивчення дисциплін вокально-хоро-
вого циклу досліджувала Н. Тарарак; формування художньо-творчих умінь студентів-музикантів у процесі 
диригентсько-хорової підготовки розглядала І. Шинтяпіна. Разом із цим слід зазначити, що проблема роз-
витку педагогічного артистизму здобувачів освіти в закладах вищої педагогічної освіти засобами вокально-
хорової підготовки як умова підвищення якості їхньої професійної активності, забезпечення готовності до 
педагогічної взаємодії з учнями залишається недостатньо дослідженою.

Методологічним підґрунтям дослідження є культурологічний підхід, що об’єднує дослідницький потен-
ціал комплексу культурологічних дисциплін (культурології, філософії культури, мистецтвознавства, теорії 
культури, психології і соціології культури, історії культури тощо) й забезпечує розгляд педагогічного артис-
тизму як культурного феномену, що формується і функціонує у процесі призвичаєння майбутнім педагогом 
культурних цінностей як сукупність раціонального та естетично-чуттєвого складників особистості.

У дослідженні застосовано: метод критичного аналізу наукової і методичної літератури, практичного 
досвіду професійної підготовки майбутніх вчителів, розвитку їх педагогічного артистизму засобами хоро-
вого мистецтва; метод моделювання, за допомогою якого вивчався процес впливу засобів хорового мисте-
цтва на професійне зростання здобувачів освіти та розроблялася «Методика формування вокальних навичок 
та виконавської майстерності вокаліста «Д.Р.А.Й.В», яка має Свідоцтво про винахід № 35740 від 17.11.2010 р., 
видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; метод 
педагогічного експерименту для верифікації розробленого курсу у вокально-хоровій роботі зі здобувачами 
освіти в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (2011–2020 рр.); 
методи спостереження, бесіди, анкетування, що застосовувалися для вивчення досвіду формування педаго-
гічного артистизму майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.

Метою статті було визначено розкриття сучасного підходу до формування педагогічного артистизму 
майбутніх педагогів у процесі вокально-хорової підготовки у закладах вищої освіти.

Досліджуючи порушену проблему, слід зупинитися, насамперед, на розкритті поняття «педагогічний 
артистизм». Зазначимо, що дефініція «артистизм» отримала у працях дослідників багатоаспектну розробку. 
Як стверджує І. Сергєєва, артистизм – це необхідний компонент педагогічного професіоналізму й майстер-
ності [6, с. 128]. Дослідниця відзначає, що сьогодні в підготовці майбутніх вчителів недостатня увага приді-
ляється формуванню в них акторських навичок, оскільки традиційна освіта педагога зосереджена, зазвичай, 
на навчанні змістовим аспектам проведення уроку, методиці викладання предмету тощо.

Вченими (О. Булатова, Т. Вахрушева, В. Загвязинський, Л. Кайдалова, І. Сергєєва, Н. Щокіна [3; 7] та ін.) 
артистизм тлумачиться як спосіб самовираження, здатність педагога до перевтілення, разом із збереженням 
єдиної індивідуальної системи характеристик особистості. Артистизм безпосередньо взаємопов’язаний із 
прагненням вчителя виробити свій неповторний педагогічний стиль спілкування з учнями, створити індиві-
дуальний імідж, показниками виявлення якого є вміння подобатися учням, залучати їх до світу власних захо-
плень; навички самоконтролю і саморегуляції; можливість встановлювати контакт з будь-якою аудиторією, 
відвертість і безпосередність, емпатійність, здатність розуміти дитину, використовуючи образно-емоційну 
мову творення нового на гострі співтворчості педагога й учня, неординарного педагогічного діалогу.

Посилаючись на думку Н. Стихун [7, с. 212], зауважимо, що педагогічний артистизм як складова час-
тина педагогічної майстерності являє собою цілісну систему, що обов’язково передбачає свідоме прагнення 
педагога бути творцем та режисером власної педагогічної діяльності, застосовувати потенціал театрального 
мистецтва та його творчий метод – театралізацію. Ця інтегративна якість є основою професійної виразності 
вчителя, тобто уміння яскраво, захоплююче висловлювати власні почуття і думки, обирати найдоцільніші 
методи взаємодії з аудиторією, тим самим досягати більших результатів в освітньому процесі. Причому 
педагогічний артистизм трактується не як зовнішнє втілення певного образу або майстерна техніка, а як 
внутрішній зміст загальної й емоційної культури вчителя, що складається з емоційної сприйнятливості, пси-
хологічної далекоглядності, культури мовлення й самоконтролю емоційних станів. 

Зважаючи на зазначене вище та спираючись на власний педагогічний досвід, наголосимо, що залучення 
майбутнього педагога до творчої мистецької, зокрема музично-педагогічної діяльності, є одним із важли-
вих шляхів засвоєння ним основ педагогічного артистизму. Для вчителя музики зазначене є особливо акту-
альним, оскільки педагогічний артистизм, напрацьований на ґрунті музично-педагогічної діяльності, надає 
вчителю-музиканту широку можливість реалізувати себе як фахівця, здатного забезпечити високу якість 
викладання предмету. 
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Ураховуючи значення педагогічного артистизму в підготовці майбутнього педагога, вченими (А. Владими-
рова, М. Засік, Л. Мержева [2; 4]) навіть розробляється спеціальний термін «музично-педагогічний артистизм», 
що розглядається як узагальнююче поняття, яке об’єднує різні аспекти музично-освітньої діяльності вчителя 
музики (здатність до музично-педагогічного аналізу, навички словесного пояснення, виконавської інтерпре-
тації музичних творів); якісна характеристика прийомів та умінь, пов’язаних із художнім спілкуванням вчи-
теля зі слухацькою аудиторією (емоційність, вміння захопити музичним образом, грамотність і переконливість 
музичної інтерпретації, організація слухової уваги, врахування музичної підготовки та вікових особливостей 
слухачів, орієнтація в складних педагогічних ситуаціях, здатність до акустичної адаптації) тощо.

Досліджуючи проблематику формування артистизму як особистісного виміру музично-педагогічного 
професіоналізму майбутнього педагога-музиканта в умовах здобуття професійної підготовки, вітчизняна 
дослідниця Л. Мержева визначає такі структурні компоненти педагогічного артистизму: психофізичний 
(високий ступень психофізіологічного самокерування, володіння тембром і силою голосу, розвинуті дикція, 
міміка, пантоміміка тощо); емоційно-естетичний (експресивні сторони особистості музиканта, його сен-
сорний досвід, особливо здібності до емоційної емпатії, володіння виявами своїх емоцій, темпоритмом, 
здатність до збудження натхнення, підтримання творчого стану), а також художньо-логічний (можливість 
логічно конструювати комунікативні акти, аналізувати й коригувати їх, проектування та зміна власного 
творчого самопочуття, підтримання активного і позитивного психофізичного стану під час педагогічної 
комунікації) [4, с. 188]. 

Вважаємо, що формування в майбутніх педагогів всіх компонентів педагогічного артистизму як єдиного 
цілого стає можливим за умови безпосереднього залучення здобувачів освіти до тих видів музично-педаго-
гічної діяльності, які надають їм можливість опанувати елементами театрального мистецтва, відпрацьову-
ючи навички педагогічного артистизму на контекстному фаховому музично-педагогічному матеріалі, а саме 
вокально-хоровій підготовці. Характеризуючи потенціал цього виду музично-педагогічної діяльності, 
Л. Мержева наголошує, що у процесі здійснення сучасного підходу до організації хорової підготовки здо-
бувачів освіти, за умови збагачення її новітніми формами і методами театральної педагогіки можна суттєво 
поліпшити й оптимізувати процес формування педагогічного артистизму майбутніх педагогів, посилити 
елемент його педагогічної керованості [4, с. 188]. 

За характеристикою М. Назаренко, вокально-хорова підготовка майбутнього педагога в закладі вищої 
педагогічної освіти є багатогранною системою, яка поєднує відносно самостійні, але взаємопов’язані ком-
поненти – теоретичний, методичний і практичний. Усі компоненти у їх поєднанні є необхідними у процесі 
професійної підготовки здобувачів освіти і кожен із них здійснює власні унікальні функції, виконує важливі 
завдання збагачення компетентностей майбутніх педагогів. Зокрема, теоретичний компонент, що поєднує 
психолого-педагогічний і фаховий складники підготовки майбутніх вчителів, забезпечує озброєння здобу-
вача освіти знаннями основ педагогіки та психології, дає глибокі і всебічні знання спеціального характеру 
(музично-історичні, музично-теоретичні, художньо-естетичні). У процесі методичної підготовки здобувачі 
освіти вивчають фахові методики, які забезпечують їх готовність до освітньої роботи в закладах освіти 
різних ланок. У ході практичної підготовки майбутні педагоги опановують практичні навички та прийоми, 
що дозволяють успішно здійснювати професійну діяльність. Вокально-хорову підготовку здобувачів освіти 
дослідниця визначає як складну динамічну систему, якій притаманні функції, що забезпечують її стійке існу-
вання: внутрішні (освітня, навчальна, виховна), що відображають можливості самої системи, взаємозв’язок 
та взаємозалежність її компонентів; зовнішні (координуюча та інтегруюча), що визначають співвідношення 
вокально-хорової підготовки здобувачів освіти з іншими компонентами системи професійної підготовки, 
їх взаємодію та закономірні зв’язки [5, с. 230]. Виходячи із цього, зазначимо, що вокально-хорова виконав-
ська діяльність здобувачів освіти посідає особливе місце в цілісному процесі засвоєння ними основ педа-
гогічного артистизму, що виступає інструментом безпосереднього впливу педагога на духовний світ учнів 
та вихованців, важливим аспектом його педагогічної майстерності.

Узагальнюючи власний досвід викладацької вокально-хорової діяльності, можемо зазначити, що хоро-
вий спів – це творчий процес, який, проте, ґрунтується на чітко визначеній методиці, в якій, на нашу думку, 
суттєве місце посідають принципи індивідуального та диференційованого підходу до особистості кожного 
здобувача освіти.

Саме такою є розроблена автором статті «Методика формування вокальних навичок та виконавської май-
стерності вокаліста «Д.Р.А.Й.В». Означена авторська методика знайшла багаторічну (2011–2020 рр.) апроба-
цію у вокально-хоровій роботі зі студентами Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. У розробленій методиці приділено увагу практичним методам, зокрема вокально-комуні-
кативним вправам, які спрямовані на розвиток педагогічного артистизму майбутніх вчителів-вихователів. 

Під час роботи зі студентством було враховано такі принципи: наукова обґрунтованість не лише загаль-
них основ організації діяльності, але й кожної окремої дії педагога і студента; наявність чіткої системи 
в роботі, визначена послідовність у переході від простого до складнішого, закарбована у програмі профе-
сійної підготовки здобувачів освіти; комплексність, яка дозволяє вирішуючи одну конкретну задачу, одно-
часно вирішувати інші (відпрацьовуючи хорові навички, формувати артистизм); об’єктивність – можливість 
успішно застосовувати дану методику у різних умовах освітньої діяльності. 
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Методика ґрунтується на розумінні процесу засвоєння вокальних навиків як чіткої системи алгоритмізо-
ваних дій, що забезпечує опанування студентом індивідуальної освітньої траєкторії, визначеної ним разом 
із викладачем на основі усвідомленої рефлексії отримуваних при співі відчуттів та чіткої постановки осо-
бистісно-значущих освітніх завдань. Це зумовлює послідовне, крок за кроком, комплексне опановування 
майбутнім виконавцем теоретичними знаннями та відпрацювання практичних навичок, допомагає форму-
вати і розвивати власну вокальну техніку разом із засвоєнням основ педагогічного артистизму. Адже лише 
озброївшись надійними знаннями, маючи точні перевірені навички музично-педагогічної діяльності, можна 
відчувати себе компетентним, упевненим, яскравим, сильним, артистичним педагогом-музикантом.

Багаторічний досвід роботи із здобувачами освіти свідчить, що застосування розробленої методики забез-
печує вироблення вокальної техніки у її цілісності – дихання, резонанс, артикуляція, інтонація та виразність 
розвиваються комплексно в ході виконання вправ, спрямованих не лише на технічне відпрацювання пев-
ної навички, а й на створення та підтримання цілісного творчого образу, захоплення ним, досягнення пев-
ного психоемоційного стану, що відкриває нові ресурси для творчого самопрояву особистості. При цьому 
вокально-технічні і виконавські навички у процесі навчання поступово доводяться до автоматизму, стають 
придбаним рефлексом, а майбутній педагог оволодіває вокальною технікою – здатністю вільно управляти 
своїм голосом як засобом педагогічного впливу, стає грамотним музикантом, майстерним педагогом, вираз-
ним артистом.

Висновки. У цілому, розкриваючи сучасний підхід до формування педагогічного артистизму майбутніх 
педагогів у процесі вокально-хорової підготовки в закладах вищої освіти, зазначимо, що вокально-хорова 
підготовка здобувачів освіти має значний педагогічний потенціал для розвитку педагогічного артистизму 
в майбутніх фахівців освітньої галузі. Це пояснюється, в першу чергу, тим, що у процесі такої підготовки 
створюється позитивна атмосфера творчості та взаємопідтримки, де кожна особистість може розкритися 
та апробувати нові ролі. Крім того, у процесі вокально-хорової підготовки особливо доречним та ефектив-
ним є застосування форм, методів і прийомів театральної педагогіки, що забезпечує подолання страху сцени, 
комунікативних бар’єрів, звичних психофізичних патернів. Залучення майбутнього педагога до роботи 
в хорі та індивідуальні заняття з вокалу сприяють виробленню гарного тембру голосу, музично виразної 
мовної інтонації, вдосконалюють артикуляційний апарат, розвивають міміку, допомагають оволодінню засо-
бами вербальної та невербальної комунікації. Спів у хоровому колективі забезпечує розвиток уяви, емпатії, 
рефлексії тощо. 

Оприлюднення кількісних і якісних результатів апробування ефективності авторської методики 
«Д.Р.А.Й.В» як інструменту формування педагогічного артистизму майбутніх педагогів у процесі професій-
ної підготовки є перспективним напрямом подальших досліджень порушеної проблеми. 
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Shut T. O. Modern approach to the formation of pedagogical artistism of students in the conditions of the choral 
class of the higher institution of pedagogical education

The article aims to represent the modern view on the process of formation of pedagogical artistry of future teachers in higher 
education institutions, which is based on the idea of significant development potential of vocal and choral art.

The research methods used: critical analysis of scientific and methodological literature, practical experience of professional 
training of future teachers, modeling the process of influence of choral art on the professional growth of students, design for 
the development of author's methods of vocal skills and performance skills of future professionals, pedagogical experiment for 
verification of the developed methodology in vocal and choral work with students, observation, interviews, questionnaires to 
study the experience of forming pedagogical artistry of future teachers in higher education institutions.

The study clarifies the concept of «pedagogical artistry», reveals the possibilities of vocal and choral activities as a favorable 
ground for the development of pedagogical artistry of future teachers. Pedagogical artistry is considered as a way of self-
expression, the teacher's ability to acquire and maintain a unique pedagogical style of communication with students. It is proved 
that vocal and choral training of students is a powerful factor in improving the pedagogical artistry of the future teacher, which 
contributes to the formation of his professional competence.

As a result of research on the basis of theoretical study of the problem of formation of pedagogical artistry of future specialists 
and own experience of teaching vocal and choral activity «Methodology of formation of vocal technique and performing skill 
of vocalist «Д.Р.А.Й.В». was substantiated and experimentally checked. It is the solid basis of practical training of students in 
institutions of higher pedagogical education for creative and skillful professional activity.

Key words: Pedagogical skills, pedagogical artistry, music-pedagogical artistry, future teachers-musicians, vocal and choral 
training, exercises for the development of pedagogical artistry.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 
УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Розглядаються питання моделювання формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу 
«Україна і світове господарство». Проаналізовано і висвітлено різні види педагогічних моделей залежно від методо-
логічного підґрунтя її створення й освітніх принципів, покладених у її основі. З’ясовано, що метою експериментальної 
роботи є підвищення рівня пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу «Україна і світове господар-
ство» шляхом підвищення рівня навчальної мотивації; здобування знань, формування самостійних умінь і навичок піз-
навальної діяльності; оволодіння способами пізнавальної діяльності. Дана мета може бути реалізована через вирі-
шення системи взаємопов’язаних завдань, спрямованих на формування пізнавальної самостійності старшокласників, 
а саме: створення організаційних і психолого-педагогічних умов ефективного формування пізнавальної самостійності 
старшокласників у процесі вивчання курсу «Україна і світове господарство»; розвиток навчальної мотивації, актив-
ності, самостійності у здобуванні географічних знань; розроблення типології пізнавальних завдань та алгоритмів їх 
використання у формуванні пізнавальної самостійності учнів, зазначені мета і завдання окреслюють напрямки орга-
нізації дидактичного процесу в старшій школі, а зокрема при вивченні курсу «Україна та світове господарство», які 
відображені в організаційному компоненті моделі. Виокремлено та доведено доцільність реалізації змістового компо-
нента моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу «Україна і світове господарство» 
відображає тематичне і процесуальне насичення методики викладання географії у старшій школі спеціально піді-
браними формами і методами, спрямованими на забезпечення таких цілей навчально-виховного процесу: формування 
знань − понять, причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей; формування практичних умінь, навичок (предметних, 
загальнонавчальних), формування творчих особистісних якостей у процесі вивчання географії, розвиток ціннісного 
ставлення до явищ і процесів, що вивчаються у курсі Україна і світове господарство, зокрема, і до навчальної діяль-
ності загалом. 

Ключові слова: педагогічна модель, рівень навчальної мотивації, курс «Україна і світове господарство», пізнаваль-
на самостійність, навчальна мотивація, моделювання, модель, навчально-виховний процес.

Необхідність створення моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання Укра-
їна і світове господарство, на нашу думку, викликана суперечностями між потребами учнів у реалізації 
пізнавальної самостійності й нерозробленістю системи формування пізнавальної самостійності у процесі 
вивчання курсу «Україна і світове господарство»; між зростанням ролі інформаційної компетентності стар-
шокласників і відсутністю у навчально-виховному процесі методики її формування на засадах пізнавальної 
самостійності; між проголошеними на державному рівні особистісно орієнтованими засадами навчально-
виховного процесу та орієнтованістю системи шкільної освіти на середнього учня без врахування рівня роз-
витку його пізнавальної активності, самостійності, інтересів і потреб; між необхідністю розвитку творчої 
активної самостійної особистості молоді й недостатньою кількістю форм і методів її формування у процесі 
вивчання окремих дисциплін [5].

Мета статті – дослідити й проаналізувати особливості педагогічного моделювання пізнавальної само-
стійності учнів у процесі вивчення курсу «Україна і світове господарство».

А. Цимбалару сутність поняття «педагогічне моделювання» розуміє як відображення характеристик чин-
ної педагогічної системи в спеціально створеному об’єкті, що виступає педагогічною моделлю. При цьому 
моделі неіснуючих педагогічних об’єктів, що розробляються з метою впровадження у практику діяльності 
школи, розглядаються як прогностичні, а моделювання є етапом педагогічного проектування. Використання 
системного підходу під час моделювання інноваційного освітнього простору школи передбачає розгляд 
об’єкта, процесу та і результату (моделі) моделювання як системних об’єктів, що мають нову якість, спільну 
мету функціонування і централізоване управління.

Загалом педагогічне моделювання в науковій літературі описано як метод наукового пізнавання, який 
дає змогу вивчити реальні педагогічні об’єкти (як-от: школа, суб’єкти пізнавання, дидактичний процес, 
методика навчання тощо) на їхніх аналогах (моделях). Модель відображає основні властивості та характе-
ристики об’єкта пізнавання і завдяки введенню нових змінних дає змогу одержувати нову інформацію про 
досліджуване явище (процес, систему) [2].

Серед вимог до педагогічних моделей, зокрема, виділяють інгерентність (узгодженість моделі з реаль-
ним об’єктом), простоту (враховування лише визначальних, детермінуючих характеристик об’єкта моделю-
вання), адекватність (відповідність зазначеній меті дослідження).

Н. Соколова та Н. Антофій у своїй роботі виділяють такі компоненти моделювання складових частин 
процесу навчання: блок загальних положень (призначення, мета, задачі, зміст, структура, умови навчально-
пізнавальної діяльності, критерії оцінювання, підсумкові документи); блок анкет для первісного знайомства 
з тим, хто навчається; блок тестів для визначення вихідного рівня підготовки знань тих, хто навчається 
у даній галузі знань; теоретичний і довідковий матеріали із зазначеної галузі знань (структурований навчаль-
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ний і довідковий матеріали); блок проблемних ситуацій (тести-завдання на виявлення глибини розуміння); 
блок тестів для контролю знань (система завдань перевірки рівня оволодіння предметним змістом курсу); 
блок психологічних тестів (завдання по визначенню рівня сформованості деяких пізнавальних процесів 
і індивідуально-типологічних особливостей особистості учнів); блок педагогічного моніторингу результатів 
самостійної навчальної роботи тих, хто навчається.

У даному педагогічному дослідженні спроектована модель формування пізнавальної самостійності 
учнів у процесі вивчання курсу «Україна і світове господарство» передбачає відтворення процесу викла-
дання курсу географії у 9-му класі ЗОНЗ під час введення нових змінних – психолого-педагогічних і орга-
нізаційних умов та трикомпонентної технології, які зумовлюють зміну традиційних характеристик процесу 
навчання, а саме − цілі та очікуваного результату.

У дослідженні А. Цимбалару процедуру моделювання інноваційного освітнього простору школи визна-
чено через такі структурні компоненти: суб’єкт моделювання інноваційного освітнього простору школи 
(окремі вчителі, моделюючі пари, творчі групи, команди однодумців тощо); об’єкт моделювання – освітній 
простір загальноосвітнього навчального закладу, в даному дослідженні – методика викладання соціально-
економічної географії світу; предмет моделювання – інноваційний освітній простір загальноосвітнього 
навчального закладу, в проекції на площину наших дослідницьких інтересів – формування пізнавальної 
самостійності учнів у процесі вивчання соціально-економічної географії світу; умови ефективності моделю-
вання інноваційного освітнього простору (мотиваційна спрямованість педагогічного колективу на означе-
ний вид діяльності; організація проектної діяльності учасників навчально-виховного процесу; забезпечення 
готовності педагогічного колективу до педагогічного моделювання; моніторинг процесу моделювання інно-
ваційного освітнього простору школи); продукт педагогічного моделювання – модель інноваційного освіт-
нього простору [1].

А. Дахін виокремив такі етапи діяльності менеджера освітнього простору щодо розроблення моделі 
формування пізнавальної самостійності учнів на засадах теорії традиційного моделювання педагогічних 
об’єктів:

– входження у процес і вибір методологічних підстав для моделювання дидактичного процесу загаль-
ноосвітньої школи;

– визначення завдань моделювання процесу формування пізнавальної самостійності учнів під час 
викладання соціально-економічної географії світу;

– конструювання моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення соціально-
економічної географії світу з уточненням залежності між основними елементами об’єкта дослідження, 
а саме: взаємозв’язок цільового, методичного і результативного компонентів; визначення параметрів зміни 
досліджуваного явища та критеріїв оцінювання змін цих параметрів, вибір методики вимірювання ефектив-
ності моделі (за кількісними або якісними показниками);

– дослідження валідності моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання 
соціально-економічної географії світу в розв’язуванні поставлених завдань;

– застосовування моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання соціально-
економічної географії світу в педагогічному експерименті шляхом реалізації методичного компонента 
моделі;

– змістова інтерпретація результатів моделювання як формулювання висновків щодо ефективності 
методів і прийомів, використаних у моделі.

Основними, виділеними нами у процесі теоретичного аналізу літератури і практичного вивчення шкіль-
ного досвіду складовими педагогічної моделі є: цільовий компонент як система мети і завдань реорганізації 
навчально-виховного процесу задля зростання його продуктивності й ефективності з огляду на науковий 
інтерес дослідника; методичний компонент як сукупність форм, методів, засобів та прийомів реаліза-
ції поставлених дослідником завдань; результативний компонент як уявний ідеальний образ очікуваного 
результату (суб’єкта навчально-виховного процесу, його базових характеристик, тощо), якого можна досяг-
нути в ході впровадження моделі у процес освіти.

Спроектуємо представлені компоненти на площину даного наукового інтересу – модель формування 
пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання соціально-економічної географії світу. Цільовий ком-
понент моделі безпосередньо реалізовується через організаційний, змістовий і технологічний компоненти 
та забезпечує реалізацію результативного компонента. Таким чином, під час формулювання мети та завдань 
моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу «Україна і світове господар-
ство» ми керувалися результатом, якого прагнули досягнути, – забезпечити високий рівень пізнавальної само-
стійності старших школярів у процесі вивчання соціально-економічної географії світу. Тому метою експери-
ментальної роботи є підвищення рівня пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу «Україна 
і світове господарство» шляхом підвищення рівня навчальної мотивації; здобування знань, формування само-
стійних умінь і навичок пізнавальної діяльності; оволодіння способами пізнавальної діяльності [4].

Дана мета може бути реалізована через вирішення системи взаємопов’язаних завдань, спрямованих 
на формування пізнавальної самостійності старшокласників, а саме: створення організаційних і психо-
лого-педагогічних умов ефективного формування пізнавальної самостійності старшокласників у процесі 
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вивчання курсу «Україна та світове господарство»; розвиток навчальної мотивації, активності, самостій-
ності у здобуванні географічних знань; розроблення типології пізнавальних завдань та алгоритмів їх вико-
ристання у формуванні пізнавальної самостійності учнів.

Зазначені мета і завдання окреслюють напрямки організації дидактичного процесу в старшій школі, 
а зокрема під час вивчення соціально-економічної географії світу, які відображені в організаційному компо-
ненті моделі.

Організаційний компонент передбачає визначення організаційних і психолого-педагогічних умов для 
забезпечення формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу «Україна і світове 
господарство», а також способу і теоретико-методичних основ організації дидактичного процесу. Акту-
альність вивчання змісту, характеристик і умов формування пізнавальної самостійності в освітній сфері 
визначають переорієнтацією цілей і результатів сучасної освіти зі знань, умінь і навичок на компетентності 
як інтегрованої якості особистості, що додатково містить у своїй структурі переконання, емоційні й творчі 
ставлення до середовища, ситуації та себе. Це вимагає переорієнтації усіх ланок школи на формування 
самостійності суб’єктів пізнання, що забезпечить їх можливістю ефективної орієнтації у складному інфор-
маційному просторі.

Пізнавальна самостійність постає предметом вивчення різних галузей педагогіки, зокрема: педагогіки 
вищої школи, дидактики загальноосвітньої школи. Однак залишається маловивченим питання забезпечення 
організаційних і психолого-педагогічних умов формування пізнавальної самостійності в навчально-вихов-
ному процесі загальноосвітньої школи, зокрема під час вивчення конкретних дисциплін, у тому числі соці-
ально-економічної географії світу. 

Під пізнавальною самостійністю ми розуміємо якість особистості, що виявляється в потребі постій-
ного здобування нових знань, умінь і навичок пізнавальної діяльності, в умінні самостійно опрацьовувати 
навчальний матеріал та застосовувати його у видозмінених ситуаціях. Таке розуміння пізнавальної само-
стійності близьке до тлумачення пізнавальної активності. Загалом, у наукових колах точаться дискусії щодо 
співвіднесення окреслених категорій. Так, у педагогічній літературі існує думка, що поняття «пізнавальної 
активності» вужче від поняття «пізнавальної самостійності», оскільки є формою прояву самостійності. Їхні 
опоненти розглядають самостійність як ознаку реалізації пізнавальної активності. Ми будемо дотримува-
тися такої ж точки зору.

Методика викладання окремих дисциплін у загальноосвітній школі, як і цілісність навчально-виховного 
процесу, вимагають формулювання організаційних і психолого-педагогічних умов, за яких формування піз-
навальної самостійності буде найефективнішим.

У працях Д. Хабібуліна визначено такі умови розвитку пізнавальної самостійності студентів, що базу-
ються на принципі індивідуалізації освітнього процесу: розподіл студентів на типологічні групи за результа-
тами діагностики; стимулювання особистісних якостей молоді через залучення їх до особистісно значимої 
діяльності; поєднання традиційних та інноваційних методів навчання з урахуванням індивідуальних якос-
тей особистості.

О. Петунін пропонує такі умови формування пізнавальної самостійності школярів: забезпечення актив-
ності учнів у навчальній діяльності, оскільки самостійність формується і розвивається у процесі діяльності; 
реалізація диференційного підходу з урахуванням особливостей школяра і рівня розвитку його потреб 
та інтересів; урахування особистісно орієнтованого підходу через введення власне особистісних функ-
цій школяра, затребуваність його суб’єктивного досвіду; забезпечення цілісного підходу до організації 
навчально-виховного процесу через урахування взаємозв’язку та цілісності процесів навчання і виховання. 
Однак, на нашу думку, висунуті положення варто вважати теоретико-методологічними підходами до форму-
вання пізнавальної активності учнів у процесі вивчання шкільних дисциплін, а не умовами, що забезпечать 
ефективність досліджуваного процесу.

Ми вважаємо, що методика викладання окремих дисциплін у школі в контексті формування пізнавальної 
самостійності повинна відповідати структурі очікуваного результату – академічній компетентності учнів, 
а отже, забезпечувати такі вимоги: організаційні (сприяння варіативності змісту навчального курсу, увага на 
формулювання завдань для самостійної роботи у вигляді спеціально розроблених ігрових завдань і тем для 
навчально-пізнавальних проектів, використання інноваційних підходів у навчанні); ціннісно-мотиваційні 
(стимулювання навчальних досягнень учня, мотивація до самостійної роботи, формування ціннісного став-
лення до пізнавальної самостійності); діяльнісні (створення ситуацій самостійної пізнавальної активності 
школярів на уроці, розвиток пошукових, творчих, аналітико-синтетичних умінь учнів, забезпечення спри-
ятливого соціально-психологічного клімату на уроці шляхом розвитку співробітництва суб’єктів освітнього 
простору).

Реалізація зазначених умов відбувалася в ході формувального етапу педагогічного експерименту шляхом 
уведення в експериментальні класи трикомпонентної технології вивчення курсу «Україна і світове господар-
ство» – технологічний компонент моделі.

Користуючись програмами і підручниками з курсу «Україна і світове господарство» для української 
школи, розробили методику опанування географії на основі трикомпонентної технології вивчення курсу 
«Україна і світове господарство».
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Процесуальний, діяльнісний і результативний компоненти окресленої технології вивчення соціально-
економічної географії світу становлять взаємозумовлену систему методів навчання старшокласників, 
спрямованих на виконання провідної мети – зростання рівня їхньої пізнавальної самостійності. Тому 
окреслені в моделі методи і прийоми мають самостійно-пошуковий творчий характер, ґрунтуються на 
моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення соціально-економічної географії 
світу і, на нашу думку, дає змогу досягнути додаткових переваг при впровадженні її в освітній процес 
ЗОШ: забезпечення особистісно орієнтованого підходу у навчанні (кожний учень обирає вид діяльності, 
що відповідає його власному досвіду; вчитель будує суб’єкт-суб’єктну взаємодію), використання іннова-
ційних інформаційних технологій і розвиток інформаційної культури старшокласників; розвиток учнів-
ської і педагогічної творчості, забезпечення відкритих соціокультурних особливостей навчально-вихов-
ного процесу в старшій школі.

Ще одним ефектом запропонованої методики формування пізнавальної самостійності учнів у процесі 
вивчання курсу «Україна і світове господарство» є соціокультурне збагачення старших школярів, у про-
цесі якого розширюється їхній досвід, здобуваються додаткові знання мови, літератури, економіки, історії, 
а також формування творчих особистісних якостей старшокласників.

У літературі описано інноваційний досвід побудови підліткової школи як «одиниці» експериментальної 
взаємодії підлітків і педагогів. Така школа діє за принципом «навчальних ініціатив» і організується у вигляді 
«зустрічі з новим змістом». До навчальних ініціати» учнів належать дискусії як діалогічна форма навчання, 
«логічний стілець» (логічне обґрунтування певного постулату чи припущення), «наукові статті», «казки», 
«п’єси». Учні з власної ініціативи шукають різні варіанти розв’язування навчальних проблем і життєвих 
ситуацій. 

Прикладом сучасної всесвітньовідомої ефективної технології організації та проведення інноваційної 
шкільної освіти є технологія В. Гузеєва Технологія освіти глобального інформаційного співтовариства 
(ТОГІС). Цій технології властива відмова від акценту на передавання інформації. При цьому вчитель стає 
менеджером, консультантом у вирішенні складних питань у процесі діяльності за індивідуальною освіт-
ньою траєкторією.

Функції учителя полягають у формулюванні мети, плануванні результатів, організації та управлінні 
діяльністю учнів, експертизі результатів навчання відповідно до запланованих. Домінуючим у цьому про-
цесі є проблемний метод. Перевагою такої технології є самостійний пошук, добір і аналіз інформації. За 
цією технологією учні в ігровій формі, кожен індивідуально, за допомогою комп’ютерного моделювання 
оволодівають уміннями організовувати, планувати і виконувати самостійну пізнавальну діяльність.

Таким чином, базовим завданням сучасної освіти є організація навчально-виховного процесу, що забез-
печить розвиток у суб’єктів пізнавальної активності, здатності до самостійного розв’язування поставлених 
завдань, що, насамперед, сприяє реалізації концепції «навчання протягом усього життя». Методика викла-
дання окремих дисциплін повинна забезпечити учителів конкретними методами, засобами і прийомами 
розвитку пізнавальної самостійності учнівської молоді, методами моніторингу успішності цього процесу. 
Тобто організаційний компонент може бути реалізований лише через сукупність спеціально підібраних 
форм і методів формування пізнавальної самостійності старших школярів у процесі вивчання соціально-
економічної географії світу, які відображені нами у змістовому компоненті представленої моделі. 

Змістовий компонент моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчання курсу 
«Україна і світове господарство» відображає тематичне і процесуальне насичення методики викладання 
географії у старшій школі спеціально підібраними формами і методами, спрямованими на забезпечення 
таких цілей навчально-виховного процесу: формування знань − понять, причинно-наслідкових зв’язків, 
закономірностей; формування практичних умінь, навичок (предметних, загальнонавчальних), формування 
творчих особистісних якостей у процесі вивчання географії, розвиток ціннісного ставлення до явищ і про-
цесів, що вивчаються у курсі соціально-економічної географії світу, зокрема, і до навчальної діяльності 
загалом. Із точки зору методики викладання предметів у школі особливий інтерес представляє використання 
в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи методів формування пізнавальної самостійності. 

Пізнавальна самостійність школярів, будучи застосованою у процесі виконання різних видів самостій-
ної роботи учнів у навчальний і позанавчальний час, вимагає поступового цілеспрямованого обмеження 
ролі учителя шляхом добору спеціальних методів, що забезпечуватимуть раціональний рівень труднощів 
завдань. При цьому, на думку І. Підласого, класифікація методів навчання є їхньою впорядкованою систе-
мою за певною ознакою, тобто можливе створення класифікації методів навчання за дидактичною метою, за 
ступенем самостійності учнів, за рівнем творчості, тощо. Однак зважуючи на те, що навчання є діалектич-
ним динамічним процесом, стає неможливим виділення єдиної усталеної класифікації методів формування 
пізнавальної самостійності учнів без урахування конкретних психолого-педагогічних умов навчально-
виховного процесу. На думку науковців, проблему системи методів навчання слід розв’язувати не тільки 
шляхом вироблення єдиної класифікації, а й через створення та обґрунтування цілої низки класифікацій, які 
б адекватно відображали завдання і зміст цілісного процесу навчання.

С. Каяліна в дослідженні розвитку пізнавальної самостійності школярів виділяє копіювальний, репро-
дуктивний, реконструктивно-варіативний і творчий типи самостійної роботи.
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У дидактиці загальновизнаною є класифікація методів організації та самоорганізації навчально-пізна-
вальної діяльності, згідно з якою методи поділяють: за джерелом передавання і сприймання інформації – 
словесні (розповідь, бесіда, лекція, пояснення, інструктаж, дискусія, диспут), наочні (демонстрація, ілюстра-
ція, спостереження), практичні (вправляння, виконання лабораторних і практичних робіт, навчальна праця, 
дидактична гра), робота з книгою, відеометоди; за логікою передавання і сприймання навчальної інформа-
ції – індуктивний, дедуктивний і традуктивний методи, аналітичний, синтетичний і аналітико-синтетичний 
методи; за рівнем самостійності пізнавальної діяльності учнів (М. Скаткін, І. Лернер – пояснювально-ілю-
стративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький; за ступенем 
керування учителем навчальною роботою учнів (П. Підласий, В. Паламарчук, В. Паламарчук – навчальна 
робота під керуванням учителя, самостійна робота учнів (з підручником, з приладами, виконання письмових 
вправ, самостійне спостереження, самостійне розв’язування задач та ін.); за дидактичними цілями – методи, 
що забезпечують первинне засвоювання навчального матеріалу (інформаційно-розвивальний, евристичний, 
дослідницький) і що сприяють закріпленню здобутих знань (вправа, практична робота).

У науково-методичній літературі представлено різні класифікації типів пізнавальних завдань і алгорит-
мів використання їх у процесі вивчання окремих навчальних дисциплін. Так, розроблена Г. Гарбар система 
містить такі типи пізнавальних завдань: репродуктивно-пізнавальні (мають на меті створення фактичної 
бази для дальших узагальнень), початково-узагальнюючі (забезпечують умови систематизації матеріалу 
на основі узагальнення), концептуально-логічні (сприяють активізації самостійного мислення), пошуково-
узагальнюючі (спрямовані на формування нових знань), пошуково-систематизуючі (визначають засвоєння 
основних теоретичних концепцій навчальної дисципліни), конкретизуючі (дає змогу учням встановлювати 
співвідношення між здобутими теоретичними надбаннями і продуктивністю реалізації їх), оцінювально-
коригуючі (перетворюють пізнання на самостійний критично-аналітичний та оцінювальний процес), 
творчо-пошукові (сприяють продуктивній реалізації пізнавальної самостійності).

У дисертаційному дослідженні Н. Готри зазначено, що самостійна діяльність учнів проявляється у мне-
мічному, репродуктивно-варіативному, частково-пошуковому і дослідницькому різновидах. Проте тільки 
в активній самостійній діяльності формуються усі її елементи (пошукові, творчі й організаційні пізнавальні 
вміння), що зумовлює розвиток пізнавальних інтересів учнів. Дослідниця створила типологію системи піз-
навальних завдань: 1) за методами і прийомами пошукової діяльності; 2) за мотиваційним потенціалом;  
3) за рівнем пізнавальної активності; 4) за видами мислення. Відповідно, визначено такі види пізнавальних 
завдань: спостереження і прийоми розумової діяльності (аналіз і синтез, зіставлення, виділення головного, 
знаходження і пояснення причиново-наслідкових зв'язків, класифікація, узагальнення і систематизація, кон-
кретизація); експериментування; моделювання; формулювання висновків за аналогією; висунення гіпотези 
та доведення її; мовний аналіз.

Типологію пізнавальних завдань за їхнім мотиваційним потенціалом (високий, достатній, середній, низь-
кий) встановлено за допомогою системи критеріїв: ступінь вираження змістовно-пізнавального супереч-
ливого завдання; ступінь визначеності мети завдання; рівень активності учнів; ступінь відповідності рівня 
складності завдання рівневі пізнавальної активності школярів. Типологія пізнавальних завдань за рівнем 
пізнавальної активності визначає напрям і послідовність формування цієї якості – від нижчих ступенів до 
вищих, є мірою визначення труднощів різних пошукових завдань, засобом діагностики пізнавальних мож-
ливостей учнів, а також засобом введення завдань до навчального процесу. Диференціація пізнавальних 
завдань за видами мислення зумовлена віковими особливостями учнів, які характеризуються різним сту-
пенем становлення абстрактного мислення, типом мислення, що зумовлює неоднаковий рівень засвоєння 
складного граматичного матеріалу.

Крім того, окрему класифікацію методів навчання, яку можна вважати системною, запропонував 
Ю. Бабанський. В основі її − комплексний діяльнісно-процесуальний підхід, сутність якого полягає в забез-
печенні розв’язування не одного дидактичного завдання (розвиток пізнавальної самостійності учнів), а всіх 
основних завдань освіти (дидактичних, виховних, розвитку особистості). Згідно із цією класифікацією роз-
різняють три групи методів навчання: стимулювання і мотивації учіння (формування інтересу, обов’язку і від-
повідальності – пізнавальні ігри, дискусії, емоційне стимулювання, створення ситуацій успіху, пред’явлення 
навчальних вимог); методи організації і здійснення навчальних дій та операцій (перцептивні, логічні, гнос-
тичні й самоуправління); методи контролю і самоконтролю в навчанні (усні, письмові й лабораторні види 
контролю).

Із точки зору наших дослідницьких інтересів на особливу увагу заслуговують бінарні й полінарні кла-
сифікації методів навчання, в основі поділу яких лежить дві і більше ознак. Так, у вигляді ознаки поділу 
запропонованої нами системи методів покладено рівень сформованості пізнавальної самостійності учнів – 
початковий, достатній, високий 

В основу класифікації методів пізнавальної самостійності нами покладено визначення цієї категорії як 
інтегрованої якості особистості учня, що виявляється у його готовності власними зусиллями визначати піз-
навальну проблему і мету навчальної діяльності, оволодівати новими знаннями за допомогою раціональних 
способів мислення, творчо використовувати вже засвоєні знання для вирішення нестандартних, проблемних 
навчальних завдань. Відповідно, критеріями початкового, достатнього і високого рівнів сформованості піз-
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навальної самостійності виступають: мотиваційний критерій (показники: рівень активності, ініціативності, 
пізнавальних інтересів і потреб), емоційно-вольовий критерій (рівень відповідальності, волі, незалежності 
суджень, творчості), когнітивний критерій (рівень рефлексії, уміння самостійно знаходити відповіді на запи-
тання, результативність діяльності).

Висновки. Таким чином, ми розглянули різні класифікації методів навчальної роботи учнів залежно від 
системної ознаки, покладеної в основу поділу їх на групи; визначили їхній потенціал у процесі формування 
пізнавальної самостійності школярів; сформували критерії, показники і рівні сформованості пізнавальної 
самостійності учнів; обґрунтували класифікацію методів пізнавальної самостійності школярів за рівнями її 
сформованості. 

Реалізація зазначених компонентів моделі формування пізнавальної самостійності учнів у процесі 
вивчання курсу «Україна і світове господарство» повинна забезпечити результативний компонент – високий 
рівень пізнавальної самостійності старших школярів. Для відокремлення учнів із таким рівнем нами було 
розроблено критерії (мотиваційний, когнітивний, особистісний, діяльнісний, рефлексивний) та відповідно 
до них визначено початковий, достатній і високий рівні пізнавальної самостійності учнів.

Таким чином, методика формування пізнавальної самостійності старшокласників у процесі вивчання 
курсу «Україна і світове господарство» ґрунтується на моделі, яка дає змогу динамічно поєднати базові 
складники – цілі, форми організації, методи навчання, очікуванні результати.
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Yakovleva V. A., Vlasenko R. P., Andriichuk T. V., Demchuk N. S. Peculiarities of pedagogical modeling of cognitive 
independence of students in the process of studying the course «Ukraine and world economy»

It is discussed the issues of modeling the formation of cognitive independence of students in the course of studying the course 
«Ukraine and the world economy». Various types of pedagogical models are analyzed and highlighted, depending on the meth-
odological basis of its creation and the educational principles underlying it. It has been established that the purpose of the exper-
imental work is to increase the level of cognitive independence of students in the process of studying the course «Ukraine 
and the world economy» by increasing the level of educational motivation; obtaining knowledge, the formation of independent 
skills and cognitive skills; mastering the methods of cognitive activity. This goal can be realized through solving a system 
of interrelated tasks aimed at the formation of cognitive independence of high school students, namely: creation of organiza-
tional and psychological and pedagogical conditions for the effective formation of cognitive independence of high school stu-
dents in the course of studying the course «Ukraine and the world economy»; development of educational motivation, activity, 
independence in obtaining geographic knowledge; development of a typology of cognitive tasks and algorithms for their use 
in the formation of cognitive independence of students, these goals and objectives determine the directions of the organization 
of the didactic process in high school, and in particular when studying the course «Ukraine and the world economy», which 
are reflected in the organizational component of the model. The expediency of the implementation of the substantive compo-
nent of the model of the formation of the cognitive independence of students in the process of studying the course «Ukraine 
and the World Economy» is highlighted and proved. knowledge – concepts, cause-and-effect relationships, patterns; the for-
mation of practical skills (subject, general educational), the formation of creative personal qualities in the process of studying 
geography, the development of a value attitude to the phenomena and processes studied in the course of Ukraine and the world 
economy, in particular, and to educational activities in general.

Key words: pedagogical model, level of educational motivation, course «Ukraine and the world economy»; cognitive inde-
pendence, educational motivation, modeling, model, cognitive independence, educational process.



259

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

УДК 378.147
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.54

Яловський П. М.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови, реалізація яких в освітньому процесі закладів вищої 
педагогічної освіти сприятиме формуванню професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 
у процесі вивчення фахових дисциплін.

За результатами аналізу наукових праць вітчизняних учених та враховуючи специфіку дослідження, поняття 
«педагогічні умови» схарактеризовано як сукупність спеціально створених чинників, які сприяють успішному форму-
ванню професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін. 
Висвітлено сучасні підходи до виокремлення педагогічних умов формування професійної компетентності педагогів-
музикантів. З’ясовано, що ключову роль у фаховому становленні студентської молоді відіграє розвиненість їхньої 
мотиваційної сфери, забезпечення цілісності змісту вищої музично-педагогічної освіти, а також створення спеціаль-
ного освітнього середовища, сприятливого для професійної та творчої самореалізації здобувачів у різних аудиторних 
і позааудиторних навчальних формах.

Ураховуючи погляди сучасних дослідників, значення фахових дисциплін у професійній підготовці здобувачів, власний 
педагогічний досвід, сутність і структуру досліджуваного явища, теоретично обґрунтовано такі педагогічні умови 
формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дис-
циплін: формування позитивної мотивації здобувачів до професійного становлення та майбутньої музично-освітньої 
діяльності; створення в закладі вищої педагогічної освіти розвивального та творчого освітнього середовища; між-
дисциплінарна інтеграція змісту фахових дисциплін та інших освітніх компонентів професійної підготовки педагогів-
музикантів; модернізація професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Ключові слова: професійна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва, педагогічні умови, фахо-
ві дисципліни, позитивна мотивація, освітнє середовище, міждисциплінарна інтеграція, форми навчання, методи 
навчання.

Перманентний розвиток суспільства, входження України до європейського освітнього простору детермі-
нує модернізацію вітчизняної парадигми вищої музично-педагогічної освіти, метою якої є підготовка про-
фесійно компетентних, конкурентоспроможних учителів. Ключове значення для виконання поставлених 
завдань відіграють фахові дисципліни – музичні освітні компоненти, засвоєння змісту яких озброїть здо-
бувачів необхідними знаннями, уміннями, навичками, досвідом. Тому актуальним напрямком сучасних нау-
ково-педагогічних досліджень є пошук шляхів удосконалення професійної підготовки педагогів-музикантів 
у процесі вивчення фахових дисциплін. Серед них виняткової уваги заслуговує проблема виокремлення 
педагогічних умов, реалізація яких в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти забезпечить 
ефективність означеного процесу.

До численних питань визначення педагогічних умов фахової підготовки майбутніх учителів зверта-
ються О. Акімова, І. Драч, В. Ковальчук, О. Кривонос, О. Марущак, Ю. Шапран та інші. Учені Л. Гаврілова, 
Л. Пастушенко, Т. Пухальський, Т. Радзівіл, М. Томашівська, Цзян Хепін, Н. Юдзіонок, які висвітлюють 
педагогічні умови формування професійної компетентності здобувачів вищої музично-педагогічної освіти 
в різних видах навчальної та музично-виконавської діяльності.

Проте, незважаючи на низку представлених праць, поза увагою дослідників залишилося чимало аспек-
тів розв’язання окресленої проблеми засобами фахових освітніх компонентів. Тому метою нашої статті 
є виокремлення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін.

У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «умова» трактується як «обставина, 
яка сприяє здійсненню, створенню чого-небудь»; «фактор, від якого щось залежить» [1, с. 1506].

Педагогічні умови, на думку О. Кривонос, є штучно створеним середовищем у навчально-виховному 
процесі, яке сприяє досягненню поставленої мети [2, с. 119]. З погляду Л. Пастушенко, такі умови утворю-
ють особливий педагогічний механізм, який унаслідок залучення здобувачів у незнайомі ситуації зумовлює 
вимогу вироблення ними нової моделі поведінки, а також активізацію їхніх адаптаційних механізмів на фізі-
ологічному, психологічному та творчому рівнях [3, с. 130]. Погоджуємося із Ю. Шапраном, що педагогічні 
умови – це чинники, які виникають у процесі професійної підготовки педагогів та зумовлюють формування 
їхньої професійної компетентності [6, с. 276].

Отже, спираючись на висвітлені дефініції та враховуючи специфіку нашого дослідження, педагогічні 
умови розуміємо як сукупність спеціально створених чинників, які сприяють успішному формуванню про-
фесійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін.

Сучасними науковцями окреслено чимало підходів до виокремлення педагогічних умов формування 
професійної компетентності здобувачів вищої музично-педагогічної освіти. Приміром, досліджуючи про-
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блему фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічному коледжі, Т. Радзівіл 
висвітлює такі педагогічні умови: застосування індивідуального підходу, реалізація інноваційного підходу, 
а також стимулювання активності та самостійності педагогів-музикантів [5, с. 10].

У праці Л. Пастушенко педагогічними умовами розвитку професійної компетентності майбутніх учи-
телів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах визначено готовність викладачів до 
участі в інноваційних процесах, можливість вибору концептуальних ідей, педагогічних позицій, навчаль-
них технологій, варіативних педагогічних прийомів, засобів і організаційних форм навчання, технологіч-
ного вирішення навчальних проблем; забезпечення в освітньому процесі вищого мистецького навчального 
закладу міждисциплінарних зв’язків; організаційно-технологічне та послідовне стимулювання творчої реа-
лізації педагогів-музикантів у процесі соціокультурної діяльності на основі вільного самовираження у про-
фесійній діяльності [3].

На думку Т. Пухальського, ефективність формування професійної компетентності майбутніх учителів 
музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін зумовлює реалізація таких педагогічних умов: 
інтенсифікація освітнього процесу закладів вищої педагогічної освіти шляхом інтеграції змісту фахової під-
готовки здобувачів у циклі диригентсько-хорових дисциплін та посилення їх міждисциплінарних зв’язків 
з іншими циклами професійної підготовки; створення освітнього середовища, оптимального для творчої 
самореалізації педагогів-музикантів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін; сприяння осо-
бистісній орієнтованості професійного розвитку майбутніх учителів музики через організацію їхньої ефек-
тивної самостійної роботи; збагачення професійного досвіду фахівців у роботі зі шкільними хоровими 
колективами [4, с. 108].

Ураховуючи результати проведеного аналізу наукових праць сучасних дослідників, значення фахових 
дисциплін у професійній підготовці педагогів-музикантів, власний педагогічний досвід, сутність і струк-
туру досліджуваного явища [7], виокремлюємо такі педагогічні умови формування професійної компетент-
ності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін:

– формування позитивної мотивації здобувачів до професійного становлення та майбутньої музично-
освітньої діяльності;

– створення в закладі вищої педагогічної освіти розвивального та творчого освітнього середовища;
– міждисциплінарна інтеграція змісту фахових дисциплін та інших освітніх компонентів професійної 

підготовки педагогів-музикантів;
– модернізація професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.
Перша педагогічна умова (формування позитивної мотивації здобувачів до професійного становлення 

та майбутньої музично-освітньої діяльності) спрямована на розвиток у здобувачів позитивної мотивації до 
вивчення фахових дисциплін, рефлексії, позитивного ставлення до обраної професії, а також передбачає 
стимулювання професійного розвитку та пізнавального інтересу педагогів-музикантів.

У сучасних науково-педагогічних дослідженнях мотивацією називають сукупність мотивів, якими 
можуть бути ідеали, професійні цінності, цілі, інтереси, потреби особистості. Їх взаємодія зумовлює ефек-
тивність навчальної діяльності здобувачів. Як зауважує О. Кривонос, позитивна мотивація може відігравати 
роль компенсуючого фактора у випадку недостатньо високих здібностей, але розвинені здібності не можуть 
замінити відсутність навчального мотиву та гарантувати успіхи у навчанні [2, с. 119.]. Отже, формування 
позитивної мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва є основоположним напрямком їх професій-
ної підготовки.

Друга педагогічна умова (створення у закладі вищої педагогічної освіти розвивального та творчого освіт-
нього середовища) передбачає активізацію професійного і творчого розвитку здобувачів у процесі активної 
аудиторної та позааудиторної навчальної, дослідницької, концертно-виконавської діяльності, а також сприяє 
професійному становленню майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Зазначимо, що в контексті нашого дослідження освітнє середовище розуміємо як сукупність умов, які 
забезпечують продуктивне засвоєння здобувачами змісту фахових дисциплін, сприяють творчій саморе-
алізації та розвитку особистісного потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва. Його структуру 
утворюють просторово-предметний (умови для продуктивного навчання, належне матеріально-технічне 
оснащення), соціальний (соціальне партнерство, продуктивна творча суб’єкт-суб’єктна взаємодія) та пси-
ходидактичний компоненти (методична система фахової підготовки педагогів-музикантів; сучасні форми, 
методи і засоби навчання).

На нашу думку, сприятливе для формування професійної компетентності майбутніх учителів музич-
ного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін освітнє середовище повинне бути розвивальним 
і творчим. 

Створення в закладі вищої педагогічної освіти розвивального освітнього середовища зумовлює поси-
лення професійної мотивації здобувачів, формування в них практичного досвіду та здатності до застосу-
вання здобутих компетентностей у процесі виконання фахових завдань. Більше того, таке середовище умож-
ливлює успішний розвиток особистісних якостей та здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва 
в різних аудиторних і позааудиторних навчальних формах, засвоєння ними ефективних технологій, методів, 
прийомів, способів здійснення творчої, музично-педагогічної та музично-виконавської діяльності.
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Творче освітнє середовище забезпечить стимулювання творчої активності здобувачів у процесі вивчення 
фахових дисциплін, зумовлює організацію продуктивної творчої позааудиторної роботи педагогів-музикан-
тів у різноманітних художніх колективах, концертних виступах, дослідницькій діяльності, що в цілому спри-
ятиме розвитку здатності майбутніх учителів музичного мистецтва до музичної та педагогічної творчості.

Виокремлюючи третю педагогічну умову (міждисциплінарна інтеграція змісту фахових дисциплін 
та інших освітніх компонентів професійної підготовки педагогів-музикантів), ми виходили з того, що про-
фесійна компетентність за своєю сутністю є інтегративним утворенням, яке поєднує знання, уміння, нави-
чки, досвід, цінності, особистісні якості та здібності. Окрім цього, професійне становлення майбутніх 
учителів музичного мистецтва в контексті реалізації ідей компетентнісного підходу передбачає інтеграцію 
усіх циклів фахової підготовки, що забезпечує цілісність змісту вищої музично-педагогічної освіти. Відтак 
міждисциплінарна інтеграція є невід’ємним напрямком процесу формування професійної компетентності 
педагогів-музикантів.

Зазначимо, що аналіз численних наукових праць сучасних дослідників (Т. Пухальський, Л. Пастушенко, 
І. Драч та інші) дозволив нам сформулювати власне тлумачення концепту «міждисциплінарна інтеграція»: 
процес взаємопоєднання та взаємопроникнення змісту освітніх компонентів, який забезпечує формування 
професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Цей процес передбачає, по-перше, 
взаємопроникнення змісту фахових дисциплін, що забезпечить цілісність системи професійної підготовки 
здобувачів, сприятиме розвитку їх особистісного потенціалу, а також озброїть педагогів-музикантів комп-
лексом компетентностей, необхідних для успішної музично-освітньої, виконавської та творчої діяльності. 
По-друге, зумовлює міждисциплінарні зв’язки фахових дисциплін з іншими освітніми компонентами, 
насамперед психолого-педагогічними (педагогіка, психологія), метою яких є формування загальнопедаго-
гічних знань, умінь, навичок, досвіду – невід’ємних складових частин професійної компетентності майбут-
ніх учителів музичного мистецтва. 

Четверта педагогічна умова (модернізація професійної підготовки майбутніх учителів музичного мис-
тецтва) спрямована на вдосконалення традиційних та впровадження інноваційних форм і методів викла-
дання фахових дисциплін у закладах вищої педагогічної освіти, зумовлює стимулювання творчої актив-
ності та самостійної роботи здобувачів. Ураховуючи те, що вивчення кожної фахової дисципліни має свою 
специфіку, формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва уможливлює 
використання таких форм навчання:

– аудиторні: лекції (лекція-інформація, проблемна лекція, лекція-дискусія, лекція-демонстрація, лек-
ція-візуалізація), семінарські, практичні, лабораторні й індивідуальні заняття;

– позааудиторні: педагогічна практика; самостійна робота; відвідування або перегляд здобувачами 
у мережі Internet концертів, вистав, балетів, опер, мистецьких виставок тощо; концертні виступи; участь 
у художніх колективах.

Реалізація окресленої педагогічної умови в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти 
передбачає використання низки методів навчання, серед яких: традиційні (бесіда, розповідь, пояснення, 
моделювання, демонстрування, ілюстрування, порівняння, виконання практичних і творчих завдань, худож-
ньо-педагогічний аналіз та інтерпретації музичних творів, створення ситуації успіху тощо) та інноваційні 
(ділова гра, тренінг, брейнсторм, метод проектів). Це сприятиме професійному розвитку педагогів-музикан-
тів, продуктивному засвоєнню ними змісту фахових дисциплін та формуванню у здобувачів здатності до 
його практичного застосування у різних напрямках майбутньої музично-освітньої діяльності.

Висновки. Отже, успішне формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 
мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін уможливлює реалізація певних педагогічних умов – 
сукупності спеціально створених чинників. Такими умовами, на нашу думку, є формування позитив-
ної мотивації здобувачів до професійного становлення та майбутньої музично-освітньої діяльності; 
створення в закладі вищої педагогічної освіти розвивального та творчого освітнього середовища; 
міждисциплінарна інтеграція змісту фахових дисциплін та інших освітніх компонентів професійної 
підготовки педагогів-музикантів; модернізація професійної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва.

Перспективний напрям подальших наукових досліджень вбачаємо у створенні, теоретичному обґрунту-
ванні та практичному втіленні структурно-функціональної моделі формування професійної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін.
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Yalovsky P. M. Pedagogical conditions of forming future music teachers’ professional competence in the process 
of learning special disciplines

The article highlights and theoretically proves pedagogical conditions, the implementation of which in educational process 
of higher pedagogical education institutions will contribute to forming the future art music teachers’ professional competence 
in the process of learning special disciplines.

According to the analysis of domestic scientists’ works and concidering the specifics of the study, the concept of «pedagogical 
conditions» has been characterized as a set of specially created factors that contribute to the successful formation of the future 
art music teachers’ professional competence in the process of learning special disciplines. Modern approaches to singling out 
the pedagogical conditions of forming future teachers-musicians’ professional competence have been revealed. It was found that 
the key role in the student youth’ professional development belongs to the development of their motivational sphere, ensuring 
the integrity of the content of higher music and pedagogical education, as well as creating a favorable educational environment 
for the applicants’ professional and creative self-realization in various classroom and extracurricular forms.

Taking into account the modern researchers’ views, the importance of special disciplines in the training of applicants, our 
own pedagogical experience, the essence and structure of the phenomenon, the following pedagogical conditions of forming 
the future music art teachers’ professional competence in the process of learning special disciplines have been proved: form-
ing the applicants’ positive motivation for professional development and future musical and educational activities; creation 
of a developmental and creative educational environment in the higher educational institution; interdisciplinary integration 
of the content of special disciplines and other educational components of teachers-musicians’ professional training; moderni-
zation of professional training the future art music teachers.

Key words: future art music teachers’ professional competence, pedagogical conditions, special disciplines, positive moti-
vation, educational environment, interdisciplinary integration, forms of teaching, teaching methods.
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